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Εν οούυεευξ 



ὶ 
Ψ»; 

ο ἘΑΡΌΙΟΟΙΕΒ, 
ΓΕ 



᾿ ΜΆΘΟΝ, ῬΒΟΤΑΥ ΒΆΙΒΕΒ, ἸΜΡΕΙΜΕ ΙΒ. 



ἘΠῚ 5. ΠΙΒΗΆΤΗΙΕ ΑΠΡΗΟΝΘΕ ῬΡΙΟΛΕΝ. ἜΤ 
83, πὸ Βοπαρωγίο, ῬΑΠῚΒ 

ΤῊΧ' 5 ἃ ΒΟΟΌΜΕΝΤΑ 
ΡΟ 

Ϊ0Ὲ ΗΙΒΤΌΒΙΟΙΒ 
ΓΟΗΕΙΒΤΙΑΝΙΘΜΕ 

Ῥορυΐθ ἀπ6 νἱπρίαϊπο ἀ᾿ἀπιόδ5, 1 αἰϊδοίοι 465 ποπλῦλθβ. 
ΔΒΓ 5. 58. Ρογίθ νϑ85 165 ἐξιαάθβ γϑρίθαβοβ. Εἰ Βιβίοιτο " 

ἀπ ΟΡ δηίϑηιρ, βαρίοι οο]16. ἀ85. Ῥγθτηΐθυβ δίδοίθθ, οδε 

Ῥοθ)οῦ ἀπο οὐχϊοπιίέ Τον]οΌ ΓΒ. 6α ὄγβ! οὐ ἴογιηθ ΠῚ : 

τ Πὸγ 46 ἔγαγατιχ ἱπποταθγα δ θβ, [,6 ἀόνθιορρεπιθηΐ ἀδα 
ἸΟΙΘΠ665. ΒΙΒΟΟΡΙΤΌΘ5. οἱ 465. Θχδγοῖοθ ρτδίϊιθ5. γαμᾶ. ἀθ.ς 

οἷα 5. 95 Ῥ] 5. ἈΔΡΙπ6} 18 τηδπϊθπιθπὲ 465 ἰθχίθβ. Παηβ. 168. 

οαἰέβ ἀθ "Κταῦ, ἃ 1 ἤρο]ο Ῥταΐδεπι ἀθ5. βαπέθβ ὀξαβδβὶ ἢ 

ἀαὴβ 165 βέμηϊπϑῖγοα οα  ποϊϊατιθϑ. Οα. ΤϑοοαγΕ 585 Ὀ6558,. 

Ροαν ὀοϊ αὐτου 185. οὐ ρίμθβ Θαρέ θημθβ, ἃ ΕΣ θυργόία θα 
ἀε5 ἀοοπζαθπηῖβ ἀδ 1ὰ ἐγϑάϊ θη. ΜαΙΒοαγθηβοιηθηΐ 165 οο]- 

ἰεοοπβ, ραἰγιβδψαθβ βοηξ ἀἀΒιο Θπῖθαί ΡΟΣ 865. δυχ᾽ 
υὐχάϊαπίβ, πὰς ὀγατἴ5, τὶς ργδΐραβ Ἰδοῦ θαχ, δ ἀρ Βογε. 

ἄο5 »τπαρθ γη]165 ; 18 ἰογίπϑξ 465 ΘΟ] θοξίοτ5 π᾿θῃ Ῥουπχδῖ τ 

δυῦτο Τ᾿ βαρ ἀδηβ.165. ΘΒ οἵ οοηϊέγβησοθ. [.65 ἰθχίοβ ἢ 
Ενεο5 βομῦ. δόυνϑαΐ ΙΒ 0.168 ἃ οοπιρταπᾶτγθ, εἵ ’ὰ ἐραδαο- 
οι Ἰαέπο φαΐ [65 ἀοδοτηραρπθ ἀ οναϊηδῖτα μ6 188 ὁο]αϊ τος 
Ρὰβ ἰοα] ουΓ5. ᾿ : 
ΑΒ ἀ ὈΡνΊΟΥ ἃ 065 ἀὐυ θ β. Ἰησοηνηϊθηΐβ, Ποῖ15 δπέγθς- 

ῬύΘΏΟΠ5 ἀ8 ρΆΒ] 16 ἀη8 οΟἸ]θοίϊοη ἀθ Τοαέες οἱ Π)οομ πιο ὁ 



Ῥοὰν ᾿έμιαο ᾿ἱδιονὶ 6 ἅτ οἸινϊδεϊπίςηνο. ἘΛΊῸ ὀοιηρνδὴς 

ἄνα 165. οὐῦννοβ [65 ΠῚ π6165 Ῥόοαγ 1᾿ Βἰδίοινο ργοργροηθηξ 

αἰλθ ἀὰ ΟΠεΙϑ θη ΐβηχθ, ροῖ 66}}6 (6 505 Ἰπ5 δα ]0}8 οὐ ἀα 

ΒΟΩ ἀορηγο, [,865 ΟΥΤΕΡῸΒ. ἸΤῸΡ ἸΟΠρΡΒ. βϑγοῃΐ ΡΡέβθηςόβ 

ἀδὴ5 ἰοσῦ 8 ρΑΡ 165 65 5ΘΏ101105, ΡΟ 665 ΡΣ ἀθ5 ΒΠΆΙΚΒ68. 

Τὰ ὁοΠ]βοθο. ἃ ρου ΡῈ 46 πιθεςρο ΒΟῸῚ5. 165 γΘοΧ 165 

ἰοχίαβ οὐἹριηλαχ δαχαπ6]5 1] ἴαα! ἰομ)οῦτβ σανϑηΐν αααηὰ 
δ 

ὁ νοαὶΐ [αῖνο πὶ ἔραν} βοΠ 46. Ἔοαθ. 1085. [οχίθϑ βουομΐ 

δοοοιηραᾶρηόβ ἀ ἀπὸ ἐγαιισοη ἔγϑης 156. : 

1)65. ἱπινοάποίίοηβ ρυόοῖθοβ ἔσαν ΟΣ! 165. ἀΠΟμέ65 

᾿π ΙΒ ρθμβα 0165 βὰν ]ὰ Ὀἱοσναρμϊα 46 ᾿᾽ ἀπέθον δὲ ΒΌΓ 165. 61Ὁ- 

Θοχιβίαποοβ οὰ ἔπσθηΐ σοπιροϑόβ 565. ἐουὶβ, 165 ΤΘ ΒΘ 86- 
πιθηΐβ. τιὐΐθ5. ἃ 1 Ἰπξο !ρθησα ἀαπ ΟανγαρῸ εὐ ἃ Τδρρυό- 

οἰαίίοιι 48 88 ναῖδαν ἰδίου ας, Ομάαθ οι νταρ6 56 γὲὶ Πλμ}} 
"16 ἃ 

ῬΓΟΡΙῈΒ, 165. ΟανΤαρ 65 Οἱ όβ. μὰν ᾿᾿παΐθαν, 165. ἔαὶδε' ΡΡΙΠΘἿΞ 

Ῥέάαχ, 165 ἑθτῆϊος ΡΠ] θορμίᾳ 65 οἱ ἐμδο]ορίζαου Ῥοανδει 

ἈΙΔΟΣ ἃ ππὸ γβοθθγοιο οἵ ἃ ἀΠ6. ΘΟ ρα Ιβομ. Ι 

1,65 αἰνθοίουγβίάο ἰὰ οοἰδοίίοη 5 1Ἰηἰονά!βθηξ ἀο ξαῖτο ἢ 

ὑγανδι! οὐ  ἴχαθ, ἤ5 τορτοάαϊρομί 16 πιϑ! ἴθαν ἑθχίθ οοῆπιι, 

ἶσα τμἄοχ ἀ6ί 5 ἀπε Ἰὸροβ, σοπιριοηθηΐ ἴ65. ΠΏ 

δὰ 1 αοοοιῃρορηδηί ἃ Ἰηαϊσαξίοηδ βὰν ᾿᾿ἐΐαΐ ἀδ8 16 βοίβιιθο 

οἱ 5} 165 Ῥγοστὸβ σαὶ ροανθηξ γοϑίθε ἃ δοῤοιρῆν, [15 

γοίαβθιηΐ ἃ 16. 56 τηόϊοῦ ἃ ἃ «ποι ηο ΡοΪόπυχαθ ΤΘΙΠΡῚ 1Θτβθ, νΟΙ- 

ἰαμύ 58 τϑιΐϑυιηθν ἄδιιβ 16 τόθ πιοάθοία χὰ 15 οπὲ ἀόξβηὶ 

ΘὉ πὸ Ῥρέβθηξθν δὰχ Ἰθοίθιιγβ ὅπ 85. ἰοχίθβ Βάγα δι΄ (8 
νὰ ἀπο οπ5 Θχϑοίοθ, 465 [αὐΐ5 δὲ 465 ἀοοιπιθηίδ, 

Νοῦβ δερέγοηβ απ ΜΉ. 165 ργοΐοββδαγβ ἀ6 οι τόδ; 

[85 ἀἰγροϊει νυ ἀθθ φραη 45 βόγαϊξπαϊτθβ, 165. Ὁἰιθίβ ἀθ5. ἐξα 
ΒΗββοτηθηΐβ ἀ᾽ διαάοθ ΒΌΡΟΡΙΘΏΓΟΒ Βορα ΘΙ Π]ονοπὶ οοἰίᾳ οὐΐ- 

Ἰδοιοι ἄνὸς δον Π6π6ὲ δὲ Ταὶ δοοστάδροιξ ἰδαν ἔανθαγι 

ΗΙρροϊγίο Ἠπυμεπ, 

Ῥαὰὶ Τπυαυ. 



185 ψοϊαπιδα (6 τοῖο το] θο δὴ Ῥαγαϊ ροιΐ ἃ Ἰπΐεννα]]θ ἢ 

φαρρτοοβό, ἔροὶα Ὀὰ Φαλιγ τοὶ σαν οη, ἀπ 18. ἔοντδὲ 

ἰμα-ἰ3 οἵ δογοπῦ ἀ ἢ ρΥὶχ οχύρομηθιηθηΐ βιοάϊςα8, 165 ρἷτ 

5. ψοΪ απὸ. ἀ6. ὅθ0. ρὰξ 

ἔνϑιιοβ. ΝΌπ5 ἀόβλνομδ αἰ δὶ ΕΑΝ ἃ ἴα γορίδο 

ἴὸ5 ἰοχίοθ 51 ἱπιροτίαμὶθ ἃ οοΒμαῖίρο. Βὴ ἰόντος, ΒΟΤᾺ 

ἃ 1ὸ ἐστ 1 ἄς Τ᾽ ΗΠ] δέοῖνο οοοϊ βἰαοτί,ις αἰ Ἰϊυδὸθος 

5. η6. ἄοναηξ 

16 ἰομθ 1 ἀθ5 ἄροογρῆθα ἀὰ Νοανθαι- 

ἀπιθηῦτ ἢ δοίσθνο, 16. Ὀγθηλίον γοϊασιο ἀξ ᾿όγοα 

βέοϊίχαοξ. 

Ἐπ᾿ νοηΐοι 

τιν, το Δροϊοφίε8. --- Τοχίβ δἱ ἐναἀπσιϊου μὰν Ἀ]. ῬῬυΣΙρηνὶ 
ἐπ ὀρ τῶ χῶν, 3 ἔδο δ ἱ νοὶ, 139 [χχχνι- 2θ0 ρ.}).....-ς 

Ἐπ Ῥτόμϑτγδξοη ἃ 

-ο Ηϊοϊοῖγο δοοϊὀδίαείφιιο. 

Ἀτηαύδλοθμε, τ ἀροϊοσίο. 

ΝΥ Β᾽ΑνΕχαίριιε, τα ἤνο5. Θἐδοηιαῖδες 

δμε5. Ῥὸνγοβ Αροβίοϊ φαοβ. 

, ψρἧθς ἀὰ Νοιινθαὺ ᾿Γδβϊατηθηῖ. 
ρΡπΆνεν τος Ῥαπαφίηπι θὰ ἢ ὀρέβιθει 

Ο ΒΟ ο5. σσθοα, 

ἵρος Ἴ 

Ῥοῦν ῥαγαῖϊγα αἰ τό Θαγθηθηὶ Ὁ" Ι ἯΙ 

5 Ἀροϊοδίβιθβ ἀπ ΕἸ 80}8 ὁ αὐἴτο8 406 5. δαβῆϊη οἱ Αἰμόμαροροι 
Ἂς ἱπένεε, -- Δείρογδηβ ἤαδγθσοδ. 

ΝΤ θ᾽ ΛΙΕΧΑΝΡΆΤΕ, --- τοί» ἐρ φς. ῳ 
Ὁκιοῖνε. --- Ὠοηίτα (οἶδα. 
} 5 Οοηδἔνέαίοιις ἂρε πϑίοέϊηπος. 
ἀκέσοικε μα Ταλυμαύθξαν, -τὸ Ἐριενε ὀαποπίηιτιδ, 

Τπανθμημεν, --τ Λροϊορόιηπο;--- 26 ραθπτ ονιίία  ---- δα ϑοαρα- 
ἰάηι, 



δ ὐραπεν ϑ τ ἀδοϊκ 46 Ἰοείροί; Μὲ οαϊλιοἰἰοι, σφοζϊοδία αἱ 
ἰάοὶ [96 ἐαρεῖ8. 

᾿δηνυόμπης. ΒΈμκ. τς ἐλοίᾳυίζιδ. 
τ Δανόρα, --- Ἐκ Γαι ἐδ. " 

Ὁ ῬΆρεβ. --- οεἔτεβ. ᾧ : ἢ 

Ἐπηρογθατγβ. το (πο ξαθοπβ οἱ. Το ἔγοθ οἰ δεῖν οα ὰ ῬΈρῃρο,. 

᾿Ατηλναβῆ, --τ Οεΐαννοβ Ἰυβίονιαθθ ; Εἰχίγα 5. 468 Φαντοϑ. 

ὩΒὀοΙΟρΊ μι 65. 
ΒάΆβιιξ Ρπὶ Θεβαπήπ. --- σοῦ 

ταν βεν τος δὲ {Π δοϊορίσαεδβ. 
ἐππέσοικε »Ὲ Ν ΝΖΕ. --- ὈΙΒσοιρνῈ Σ Πσ ΓΒ. 

᾿ς ΚἐΘΟΊΚΕΡΕ Ν υβϑε. --- [] δ] οσο δι} Δ ηγο δὲ [ἃ νόβυγνθοίξοη, 
(Θνγε5 σβοίβιος οἱ θχέγα! ἔς. ! 

Οὔυπίερε θὲ {ἠεύβλκεμ. ---- (α ἐδομόβοβ. 

πκυβόβτομε. -- ΘΕ νγοβ ἐμ οἰβίεβ δὲ δχέγαιίϑ, 
Ἀμβποιβε, --- [6 πειῤδέθ γεΐς (ατος Ἐκ ροῖεδ. ἀπ Δοϑαοραινθνεὶ 

Τιοιερδβ οδοίβέοα. ᾿ 
-α- [μεεῖγοϑ ὁποϊξίθς ̓  ἔα Οἰἐό δ ἔμπϑὰΣ Οποῖκ ΠῚ 

βϑυτίουβ; Εἰχέναι5. ἄδ5 Ὅγῖν οἰραακ ουνγάθθθ ἐβέο!ορίψειθ8.. 
5. δέκομε, --- 6 υἱρνὲς {πὸ τῖῤιιϑ, Θονεθβρομπέβιηοο. 
5, [μον -- Ομοῖχ ἀὸ Πρίΐνοβ σέ Ξορπιοηβ. 
:8,. Ὁκέσοικε-τε- κάννν, --- ἐϊοσαία ραδίοναίίαι, ποῖχ, ἀφε. 

Μοναίία οἱ ἀο5 [ιβείγοβ. ; 
Ἅιναεντ τε Πέβενβ. --- Ορητηλοιίογίπης, 
Ομ οὶ 5 αἰγεσαπιβ. 

Θρποῦθβ ππέροπι σἔθηβ. 
"ίθομοι! ἃ Ἰαβετ Ἰριϊσηβ ομνό(θηηθθ, 

"Ἐεχίοσ. Πξαγρίᾳαθο. 

βροράδποθ; ὐχίγα! ἐβ ἀθ5 υννοθ. 

.ῃ0ῃῳΨΨ0ῃ.Ν ΝΗ 
ΜΌΝ, ῬΆΟΤΑΥ ἘΒΕΒΕΒ; ἸΙΜΨΒΙΜΕΘΙΦ Ὁ 



ΤΕΧΤΕΒ ΕΤ ΡΟΘΟΌΠΜΕΝΤΘ 

ΡΟΙΆ 1 ὙΠ ΡῈ ἨΙΒΤΟΒΙΟΙΠΕ, ὩΠ. ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΒΜΕ 

ῬΟΌΒΙΙΒ. ΒΟΤΙΒ ΠᾺ ΠΙΒΕΟΤΙΌΝ ΡῈ 

Ηιτρρουυτε ΠΕΜΜΕΝ εὖτ Ῥλυ, ΠΕΜΑΥ 

ΦΌΘΒΤΙΝ 

ΑΡΟΙΠΟΘΙΕΒ 
ΕΟ, ὙΒΑΡΓΟΤΊΟΝ ἘΒΑΝΟΑΙ͂ΒΕ, 

ΤΒΟΒΌΘΤΙΟΝ ΕΤ ΙΝΡΕΧ 

ΡΑΒ 

ΠΟΙ ΡΑΤΙΟΝΥ 
ἈΘΒΕΘΙ ΡῈ τ ΧΙ ΨΕΒΒΙΤΕ 

ΡΑΝΙΒ5 

ΑΠΡΗΟΝΘΒΙΣ ΡΙΟΑΒΏ ΕΤ ΕἼ, ΕΡΙΤΕΙΗΒ 

832, ἘΠῈ ΒΟΝΆΡΑΕΤΕ, 82 

1904 



ΝΤΒΟΒΌΠΟΤΙΟΝ 

ἱ. [μὰ ΗΓ όναίατα βοοϊέβι βία δὰ 19 ἰδ. 16 ργέ- 
Βθηΐθ ὑῇ οδνδοίδγα ηοίζοιηθπίὶ δροϊορέξιἀπθ., [.65 
ομγόξίθηβ. νδίθηΐ ἃ ᾿πδιῆθυ Θὰ [οἱ ἀοναπί 165 
{5 οἱ ἀδναηΐ 165 ρϑῖθηβ, 1,865 {π|9 νογαίθηΐ οα 
ΘΌΧ 465 Ῥαΐθῃβ, δ 165 ρϑΐθηβ ἀθ5 ἱπιρίββ (νου. Ερ. 
ἃ Πιοσηξδίο, χιπ, 1). 1,6 ροινθγηθιηθηΐ τοπιϑίη 

Ργοβονῖναιἑ πῇ οα]έα οοηίταϊγθ ἃ ἴα τϑ]ρίου οἱῆ- 
616116, 16. ῬΘΌρΡΙ6 16 ρουγβιί νας 48 88 μαΐπθ οἱ ἀβ 
565 ΘΑΙΟΠΊΏΪ85, 165 ΡΒ] ΟΒορ ἢ 65. αὐζαςααϊοηῦ δὰ ποῖα 
ἀθ 1ὰ ταίβοῃ 18 ἀοοίγϊπθ ομγόξζίθηηθ, ΓἰὍαντα 65 

ἀροϊορ᾽δέθβ ἕαΐ ἀβ τόροπᾶγθ ἃ οδ8 οοπίγαάιοίϊοηβ. 
Αὐχ δυϊΐα, 115 Πγθηΐ νοὶ! σὰθ 165 ομγόξίθηβ. 5611}5 
ἀναϊθηΐ 16 νέγι8}16 1η.6]]ΠἸρθῆοα 465 Ἰῖνρθθ βδίηίβ ; 

ΔῸΣ ΘΠΊρΡΘΡΘαΓβ, 115 ργοπνδσγθηΐ 1 Ἰπ]υϑίίοθ ἀθ ἃ 
Ῥιοοέάδαγα βαϊνιθ ἃ ΘᾺ ἐρϑνρά δὰ ρϑιρ]86 δἵ δὺχ 
ῬΒΙ]ΟΒΟρΡΙ 5, 115. πιοηίγόγαπέ 1 ραγοίό οἱ 1᾿6χοβ]- 
Ἰθῆςβ 468 Ιϑὰγ γϑ]ρίοη, 

Οττο, Οογραὲ ἀροϊοφοίαγαπι οἰτιφεϊαποτατι δᾶθο. ΠῚ, 
ἴοπα, 1851-1881. --- Ηλπκάσκ, 216 {76 δον ϊοξοτατι 6 
φεϊροιίδοθοπ Αροϊοσοίθπ, (65 πιυοίίθη ΧΖα τ καυπαονίβ ἐπ 
Ὧν αἰίοπι Κίγονα ἀπὰ ἐπι Μτίοἰδἰίοτ,, 1,οἰρπῖρ,, 1882. 
- νΈαικεα, (ἰδδολίομίβ ἀθγ ἃροϊοφοίίδολιοπ, πα ροῖδ-- 

ὅυβτιν. --- Ἀροϊοσίοθε. Α 



ΥΙ ἸΝΤΒΟΒΌΠΤΙΟΝ 

πεϊδοδοη, 1 ἰἰοταΐων αἰ. οἰνίδεϊ. ΤἈθοϊοσίο, ΘΟ ΒΑ οσβεὶ 

1861-1867. -- 1. ονλιρβον, αὶ ογίξίοαὶ Ἀἰδίοτῳ οἱ 

αν ϊδέϊαπι ἰἰέογ ξιγ ἀπ ἀοοίγῖπο ῥροπι {ἦι ἀθαίῇ, ΟΓ ἐη 

Αροδίϊο8᾽ 1ο ἐπ6 Νίσθπο οοαποῖ; νο]. 11{-Π1: ΤᾺ Αρο 
ἰοσιίδ: Τοπάνοβ, 1860. --- ἢ. Μίλκπιανο, 16 ἀροϊοσία πρὶ 

Ρτϊπιὶ ἐγ δϑοοϊϊ ἀοἰΐα εὔοδα; ἴὰ οαφιοπὶ εἰ αἰΐ γε 

ϑασσίο ονιοο-δίονῖοο; ΝΆΡΙ68, 1888. --- ἃ. Βοημιτη 

Ρὶα Αροϊοσίο (ον ἀγοὶ ογβίοπ “Χαμγμαππαογίο ἐπ ᾿ιἰβίο 

γίβοϊι-διυ δίοπιαίίβοθεν ᾿)ατδίοίϊαπῳ, Μάγθποθ, 1890, 

2. Τα ργϊποῖραᾳ! τγαργέβαπίδης 46 14 ᾿ἰόγαϊαν 

ἀροϊΪορέςυαθ ἃ πιὸ βίθο] 6. ἐπέ βαϊηΐ Φαβίζη. 11 πᾶ 
4 νοῦβ 1'δπ 100, οη ΤυΔ4έθ, ἃ ΕἸανία Ν,Θαρο] 15 
Τ᾽ ἀποίθηπθ 51: ομοῖα,, δυ)ουγά ἢ] ΝΆρΙ]ομ886. 80, 

Ρὸγθ, ῬΡίβοοβ, οἵ βθη ρταηα-ρὸγθ, Βαοο εἷοβ, ἐΐδίθη 

Οτθοβ ἀ᾽ οὐἸ πο οὖ ρμαΐθπηβ. [λη-πηδτηθ ἔα ὁ]ονό 48 ῃ: 

16 ραρδηΐβυπθ. 1 γδοοπίθ, ἄδη5 16 ίφίοσιιθ ἃύθ 

Τηῳρῆοη, (π-νη), σοτατηβηΐ 1] Ρᾶ588 ἀθ' ἴα ρἈ1Π1οβο 

ῬΒῖθ δὰ Ἑμνιϑἰϊϑηΐδτηθ, οὐ θη δοοογάθ ρόμέγαβϊϑ 

τηϑηΐ ἃ 1 ΘηΒΘΆ 16. ἀθ ο6. νόοϊ δ ὑπὸ ναίθαν Ηἰβίο 

τίχαθ, [ἃ οοπνογβίοη ϑαΐ 1θὰ νγαἸβθιῃ Β]8]θιπθηί ἡ 

Ἑρμὸβδ, 5οῖ15 Παάτίθη. Ῥαϊβ 1] ρϑγοοαῦτγαΐ 186 πχοπᾶθι 

ἃ 16 ἕδςοῃ 465 βορῃϊβίβα ἀβ οδΐίε ὄροχαβ, ργδοηϑη 
58 ἴοϊ, ΠΟ βόϊουσμα ἃ Πόδιμθ βοὺβ Απίοπίμ. 1ὰ 

χαυοίψαθ βίταρὶα Ἰαΐχαθ, 11 ἀναὶϊξ συουρό δαΐουν ἀ 

1] σοπλτη 8 ἈΠῸ ό6016 ἀ6 ἀἰδοῖρ]65 νοϊομίαϊγθβ. Νοὰ 

ΒΔΨΟῺΒ ΡΣ ἰπ]-πηθπλο (Αροΐ., ΠΠ|, πι) 4 Ὁ] ἀϊδοαί 
Βοανοπί, ἀνθὸ 16 ΡΒ ΠΌΟΒΟΡΗΘ οὐπίψαθ σγθβοόθηβ. Ειβέ 

66 ἃ 186 Ππαίηθ 4ἀθ οοἱ ϑδάνογβαϊγβ, οοτηπλθ 1] 16 ἤαϊ 
᾿ Ι 



ΒΑΙΝΤ σΟΒΤΙΝ ΝΕ 

ρτόνοϊν (Αροΐ.. πι, ἰοο. εἰ.) φαἹ} ἔααϊ! αἰἰριῖθιιον 58 

τιον ἢ ΤΟΙ] ουγ5. οδίσ! 41 βαθιῦ 16. πιαρέγτα ἃ 

Ποτλθ, βοὰ5 ἴὰ ργόΐβοίατα ἀβ Φπμῖπ5 Ἠτιβίϊοαδ, 

ο᾽δδί-ἂ- αἷνο δπίγο 108 οἱ 107. 1,65 Αοίοβ {αὶ το] αἴθηιν 

88. τποῦί βοηΐ οοπϑιἀόγόβ δοσηπηθ απ Ὠ Ππι65. 

ὙΠπιΈμοντ (ΠΈΝΑΙΝ ΡῈ), ἡϊόπιοϊγος ροπγ δογυῖγ ἃ [Ν15- 

(ον δοοϊ οί δίΐψαο, 1.11, Ρ. 344. Ξαἱν. --- Βένιβοη, ὦ15-- 
ἐὰν ἀον Μάγίψγον, Βνθβϑίαυ, 1840-1842, --- ἘΈΈΡΡειῖ,, 

ϑαϊηέ «[ἀϑέΐπ, Ῥανὶβ, 1860. --- Β, Αὐβέ, ϑαωΐπέ «Ζαδέξη, 

Ρδμίϊοδορλθ οἱ πιαγέῳτν, Ῥατγὶβ, 1861 (1875). --- Ἐνσειν 

ΠΑΡ, 1245 (μριδίοπἥιπι ζαυϑἐἶπ5 65 Μάνιον, Ἐσϊδι- 
δθη, 1878, Ῥνέϊθπα 48 {πβί! ἢ δδὲ αἢ ραΐοπ 40] ἃ ἰγᾶῃ8- 

[ουπιό 16 ἢ γι βε η!βηιο δὴ αυβίηθ ρΗΠΟΒοραπ6. --- 

Ῥαὰ] Αππλαρ, ΠἶΠ5ί. ἀ65 ρεγβόσαίοπ5 ροπάαπί ἰο5 ἀθι 
ΡΤΟΠεΐΘΡ5 δἰδοίθ5, Ῥατὶβ, 188ύ, ρρ. 281 5αῖν.; 314ϑαϊν.; 

9θῦ 5ῖν. --- Ο. ΒΛΆΡΕνημννεα, Ραϊγοίοσίο, ἘΡΙΡΟυγρ, 

1894, δ 16. --- ΤῊ. ἤλην, Ζοιίβοθν. [. Κιἰγοπεπσοβοῖι., ΜΠ 

([886), 91.606; ΤΑθοίοφ. Γιξοταιανγξοϊίαπᾳ, 1 (1876), 

443-446. -- Εἰ Ο, Βιοπάκυβον, Βιῤἰίοστγαρμίοαϊ ϑψπορ- 

515 ἰο ἐπ6 Απίο- Νίοοπο  αἴδποτε, ΒΟΆ]ο, 1887, 921-26. 

-- Α. Βπαπλαρ, [16 αἰζοϊγιδεϊ οἶα {τ οταϊα ἀπα ἸὮΡῸ 

Ἐνβουδοδαπῳ 86 1889, Εγβίον Ζιξογαίαγβογίολί 

(78 80-1 884), Βίγαβρουγρ, 1894: ὑρ. 85-80 ; σοη. 78 82- 
1900.1 (ϑιναβροανρ, 1900). ρρ. 317-285. --- ἀ, Καυε- 
6Ἐπ, Οδϑολιίολίο αἰον" αἰξολνιδεολθη, {τ ἀξαν ἐπ ἄοπ' 

ἐρδίθπ ἀγθὶ υ]αϊινϊιαπιογίθη, ΕΡΙΡοαΡρ, 1895, ρ. 68, δὲ 

Ναολιγᾶσο, 1897, Ρ». 18. --- Ρ. ΒαΑτιρροι, 4 ἰόν αίαγο 
φγθόχσαθ (Αποίθππθ8 ἰϊόραίατοβ οἰγό θη 65), Ῥανῖβ, 

1897, ρρ. 9ὅ βυΐν. --- ΒΑΠΡΕΝΒΈνΜΕΆ, Οδδοἠίολία (6 Γ᾽ 

δἰεριγοξίζολιοτι Γιξίοτδέιτν, ἰ. 1. Ρ». 190-249; ΕΥΙΡουτρ, 



γΙΠ ΤΝΤΗΟΒΠΟΤΙΟΝ 

1902. ---- Αοἰθ5. ἀαπ8 συιϊνάατ, Αοία Τδε ψΡΙήΝ, Ἐβι.85- 

θοπηθο, 1859, Ρ. 101. 

3. Ῥαγτηὶ 165 ανγοϑ αὐ θιιόθβ ἃ βαϊηΐ Φυδίίη, 

ἰροὶβ βθ]δηχθηΐ βοπί σον [αἰ ποπηθπί δα θη 4865, 165 

ἄθαχ Δροϊοριθβ : ᾿Απολογιά ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 

Αντονῖνον τὸν εὐσεθῇ, ᾿Απολογία ὑπὲρ Χριστιαγῶν πρὸς 

τὴν ἹῬΡωμαίων σύγχλητον (6.65 τα5 π6 βοηΐ Ρ85 

αὐ ΘΕ 141165), οἱ 16 Πἰαίοψιια ἀὐθ6 ἰὁ Ψαὶ ΤΥωρποὴ, 

πρὸς Τρύφωνα ἰουδαῖον διάλογος. 

Βεδιοοὺρ ἀ4β 865 ἐογιίβ. Ὧἢ6. βοπί ρᾷ5. ρβδῦνθηὰβ 

7πβφα᾿ ἃ ποὰβ. Νουι5 βᾶνοῃϑ ρὰν 1π]ς-πιότηθ (Αροὶ., 1, 
χχυῇ] 4αἾ] ἀναϊΐ σοπιροβδό ἀπ οανταρο οομέγο 168. 

᾿ιόγέβιθβ : Σύνταγμα χατὰ πασῶν τῶν γεγενημένων αἱρέ- 

σεων. ϑαϊηῦ [τόμόρ οἰΐο (ΓΝ, νι, 2) Ὧὰ Σύνταγμιά πρὸς! 
Μαρκίωνα ; Ταϊίθῃ (18) ὰἂπ Λόγος πρὸς Ἕλληνας. 

Ἐπβὸρα (ΤᾺ, χνιπ)ὴ αι πιδηΐίοπ ἀθ 68. ἀθγῃῆϊδγ 

ΟὈνΓΑΡῸ, δἰ πὶ 46 ἀδ Ρ] αβθαγβ δυιέγοβ, ὄρ] θπχοπΐ 

Ῥογάυβ : Ἔλ' πρὸς Ἕλληνας; Περὶ θεοῦ μοναρ- 

χίας; ψάλτης ; Περὶ ψυχῆς. 

ΡΙαδίθασβ ααΐγεβ ΟὈΝΓΔΡῸΒ ροτγίθηΐ 16 ποπὶ 48 
βαϊηΐ 7υβίϊη, τηδῖβ πθ βοπΐ ρὲ 46 1αϊ. ΟὨ ταὐοίξα 
ϑέπόνα] βπηθμΐ Θοτητηβ ἩΡΟΟΓΎΡΒΒΒ 16 ᾿ίβοοι 8 ἀπ 

Οοηεία, 1 Εαπονίαξϊοπ τω Οοπεϊδ, εἴ 16 θ6 Μοπατγ- 

οδῖα. ΑὉ τοϑίθὶ 1] πββύ ρὲθ Πρ βΒῚ 0186. Χπ6 τηόιηθ - 
465 ὀογιῖ5. αὐἰτιυόβ μὰν Επδὸθα ἃ βαϊῃΐ δυβίζη π8 
βοϊθηΐ ρᾷ5 δυϊῃθηθᾳαθβ. , 

Ἐαιθοηβ ; ΒΕ. ἔβτιεννε, Ῥατῖβ, 1651 ; ὅυιβυβα, Ηοὶ- 

ἀθίροτρ, 1593, --- ΡΡ. Μάβμαν, ἐαϊέίομ ἀ88 Βέπέδοἐϊπ5, 



τ ΡΒΕΙΠΟΒΟΡΗΙΗ ῬΑΝΒ. ΦΌΒΤΙΝ ΙΧ 

Ῥαγιβ, 1742, ν ϑηῖβα, 1747: τϑργοάυιίθ ἀδλπ5 ἰὰ Ῥαΐγοίο- 

σία φγθοχιθ ἀ8 Μίρπθ, ἰ. ΝῚ (Ραγὶβ, 1857). --- Οττο, 

Οοτγριις δροϊοσοίαγαπι οἰἠγιίδίϊδπογιηι, 39 ἀἀ., ἴθπᾶ, 

1876-1881. {{πὸ ποιν6 118 ὁ Π10π ΟΡ 46 οδὲ ρρόραρέθ ρὰν 

Τ᾿Ασδάἀέτηϊθ 48 Βθρηη. 

Ηδνπδοκ, δίς {76 βενἰϊοξεταπια 46ν φτϊοοἠίδομοπ Αρο- 

ἰοφοίεπ, (65:2 «]4᾿»]ναπι ον ί5, Τιδλρχὶρ,, 1:182.. --- 16 τηδίηδ, 

Οοδοϊιίομίο ἀθγ αἰζολγίδει, 1 ἰἰογαΐαν μὲς Επιδορῖαδ, ἱ, 
1μδιρχῖρ, 1898, ρρ. 99 5εὶν. 

ἄς 185 οῦντοβ ἀθ βαϊηῦ δυβέη βοηΐ ἀπ Ρ8110- 
βορῃθιδαΐδηξ 4ὰ6 ἀ πη ὑπόο]ορίθη. ΕἸενέ ἄδηβ 165 

βρόου]αϊοη5 ἀπ Ρ]αἰοπίβιμθ, 11 δὲ 18. ῬΡΘΙΏΣῈΡ Χὰϊ 
αἷὖ ἰϑηΐό ὰῃ 65881 4 δοποι !πϑίϊοπ θηΐτα 18 ρῃι]οβο- 

Ρἰ6 δὲ 16 οῃνιβυϑηϊβυμθ. Α 868 γὙϑυχ, 18' νέτγιξέ εϑὶ 

η6 : 618 ἃ ΡΟῸ Βοῦροθ πηΪ 8 16 Ἄϑγθ6 ἀϊν]η. 1,6 

ψορρμο τόραπαπ ἀδπ5 [6 πιοπάθ (λόγος σπερματικός) 
5.68} γόγέ! ὁ ραρε θ]]θιηϑηΐ δὰχ βαρθβ 46 1᾿ απ ϊχαῖτό, 

Ἰβοογαίβ, Πόγβϑο! δα οἱ 165. δυΐγοβ, Ομ γό 8η85 58η85 18 

βάνοῖγ, Ρ]ὰβ ἰδνά, 11] 86 τόνόϊα οοιηρ]δίριμθπί, 

ψαλπά 1ἰ δ᾽ Ἰσοᾶτηδ ἀ8Πη5 ἰὰ ρϑύβοπηβ ἀὰ (μι γὶϑί. Τὰ 

ἀοοῤεῖπε ομτγέϊίθηπθ π᾿ δϑὲ ρ85 ἴὰ πόραἰίζοπ, πιϑὶβ 

᾿᾿οχρροββίοη ἰὰ Ρ]ὰβ βδαΐβ ἀβ 1ὰ ρῃ])οβορῃὶθ ναϊϊοη- 
' 1.6116. Αὐβϑὶ ῬῃΗΟΘΟρΡΒ65 “οἱ ΘΠγό 18 Π5 5᾽δοοογάθηΐ- 

ἘΠῚ ἀδπ5 Ἰδὰτα οηβοιίρηθηχθηΐβ βὰν δα, 1 ἃπι6, 1ὰ 

μᾶϑι ΗἸπιταονία! τό. ΠῚ π᾿ οϑὲ ἄοπο ρᾷ5 ἐϊομηδηΐ 

ψι 115 δἰθηΐ 165 πχϑπλθβ ΘῃΘηλῖ8, 165 ἀόμιοηβ, ἀοηΐ 

ἃ μδϊηθ ροαγρβαϊν! ϑοοραΐθ, οογαπηθ 6116 ροῦρβι 
Ἴε9 Πἀ 165. ἀπ (μνῖϑί. (85 Γδρρογίβ θηίτα ἰὰ ρμῖϊο- 



Χ Ὑ ἸΝΤΆΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΒΟρΡΒῖθ δἱ 'Ϊὰ Ἱβόοϊοσίβ οῃγέϊξίιθηπο 5᾿ θχρ! !ζαθηΐ ἀ᾽ 8π- 

ἰδῃὺ θ᾽ 5 ϑο]θπιθηΐ απ|6, ἀ᾽ ἀρτὸβ βαϊπί {πϑΐϊπη, 165 

ὀονίνδίῃβ 48 ᾿᾿δηθ ζαϊ 6 βοηΐ ροβίὀριθα 5 ἃ Μοῖβα οἵ 

ἀοϊνοθης ἃὰχ 1ἧντοβ ϑαϊηΐβ ἰὰ ρ]αρανί 465 νόγι όβ 

4115 οπὲ θχρυϊτηόθϑβ. 

ον. 168 οανναροβ οἰδέβ δὰ 8 1 δὲ 165 βαϊναηίβ. Ὁ, Η, 

ὙΑΌΒΕΠΤ θὲ Ῥυιβελη, 226 (ἠριςίοἰοσίο ὑὰπ Χαϑεἴπα5 

Μαρίῳ, Τιοϊάθη, 186 (. ---- ϑτλξπταν, ἷ8 ἐπι αἷ2 Μάγέψγοῦ 

απο 8εἴη, ποιθείον ΒϑαΡ οἰ ον, 1 οὶ ραὶρ, 1880 (ἀἰρῖρέ 
αοηΐγα ἘΩΡΘΙΠαΡαά!, οἰϊό ρῖα5 παυΐ). --- ΤΉσεμεμ, {76 ον 

θη, Ῥίαἰοπίβηναϑ ἵπὶ ἄθη, ϑολν[έοετι 165. «]πϑὲπὰ5 Ματ- 

ἔψν, Ἰασομαα, 1880. --- ας Τί Ρύκνεβ, ΤΠ ἐδ5 ϑηιοτι 

Ὁ “υκίμι πιαρ ἕν ἰο οατὶψ ΟἨτιβεϊαπίέν, Νον-Ὑ οὐἱς, 

1889. --- Ο, ἅτενεν, δίθ τοϊστοπδρλιϊοϑορλίδοξιο Β6-" 

ἀδαίαπῷ ἰ65 5ἰοϊδονι-ὀπγιςετοιοπ Επα ἀπιοπίςπιας ἐπ᾿ 

Ψαρίϊις Αροἱοχίο, Ἰιοιρχὶρ, 1890, - βιενμνικα, Ζαγ 

Βεανγιμοίξιπη (65 ΟΠιγιβίοπίϊαπιδ «Ζαδἐἷπ5 (65 Μάγέμ- 

ΤΟΤΕ, Τιοἰρχὶρ, 1893. -- ΕΝ. ἀ6 ΕΆγε, 18 ᾿Ϊπἤαθποο (πὰ 
Τιπιόο 6 Ρίαίοπ κὰν ἰὰ ἐπμϑοϊοσίθ 46 ὑπ5 ἐπι πιαγέμτ', 

ἀλη Πἰπα65 «ἰδ ογίέχαθ οἱ Ο᾽ ̓ ἰδίοῖτ ΡῈ 165 ΠπΊθυαΡΓΘ5 

46 Ἰὰ βϑοίϊΐοῃ 465 βοίοποοβ βϑ ρίθιβθβ ἄθ 1 Ποο]8 ἀθβ 

Βααίοϑ ὀΐπάθ8, ἀθαχιόπι βόριθ, 1890, ρρ. 109-187. 

ὃ. 165 ἀθὰχ Αροϊοριββ 48 βϑϊηΐ πίῃ ποὺβ οπΐ 
ἐϊό σοῃμδδγνέθα ἀδηβ ἅἢ 5681} τηϑ βου 46 1ὰ ΒΙΡΠ10- 

ὑμόψαθ Ναίομαϊθ ἀθ Ραγίβ, ρυθὸ ἀδθθ (ἀα 6 ἀθ 
1804). (δ ππαηαβογὶὶ ἀοππθ α΄ δϑβοομάθ. ἃρο]ορὶθ 

αναηΐ ἴα ργομπιόγο οἱ οὔτ ἀὴ ἰθχίθ αἱ οϑί Ἰοΐῃ. 

αἰ δίτθ ἰου)ουιγα δἂγ. Ρ]αβίθυτβ ἐταρτηθηΐβ ἀθ 668 



ΤΕΧΈΕ ΠῈΒ ΑΡΟΠΟΘΙΕΒ ΧΙ 

ἀθὰχ ὁοτιθ. 586. ἰγοινθηῦ ὄραϊθηιθηΐ ἀ8η5 Ἐτιβὸθ : 

ΑΡΟ]. 1,1 το ἔπ, ΓΝ, χα; -- 1, χχσνι, 8. τε ΠῚ, χαα, 

ϑ-ά ποῦ, χχγι, ὦ τὸ} ΠῚ, χχνι, 8: -- ἴς χχσι, ὅ-θ, 

8--ῖΝ, χι, 9-10; -- ΤΠ, χχιχ, ἅ τὸ ΤΥ, σιπ, 8; -- 

Ι, χχχι, θ. -ξὼΞι ΤΡ, ψαι, ἀ ; -- ἴ, ἀχσιι, 3-10 τεῷ ΤΡ, 

ΨΠΙ, {; τκὶ 1-; -- ΠῚ, πὶ τὸΞ ΕΝ, χνυη, 323-18; -- Π, 

πι, 1-θ -Ξ ΙΝ, χνι, 8-6; --- ΠῚ, χη, 1-2 --- ΤΡ], ναι, 

ὅν, 16 ἰαχίβ ἀ Ἰὐαβὸθθ ργόββηϊθ βδοινθηῦ 468. ἀϊνου- 

Θθη065. ἀοηΐ 165 Ῥυϊποῖρα]θ5 βοηΐ ἱπάϊ ζαόθβ δὴ ἰδ 

Ἰῖδα, ρ]5 "45, δὰ ὃ 19. 

Δρρὸβ 18 τγὸ δἰδοὶθ, οἢ π8 δοπῃαῖξ οὐ οπ μ8 οἰΐβ 

ῬΙὰ5 δαῦτο Φαβίύη 4ὰ6 ἀ᾽ ἀργὸ 465 Ἰηςουπλόα]λῖγθ5. 

ΟἾβδί ρϑαΐ-δίτθ 18 οἂ8 46. βαίηΐ θᾶ ἀθ Ὀϑιηδβ, 

(αἱ ἃ θοπιροβό δοὺ5 16 δἰΐτο (6 Ἱερὰ παράλ λα ὑἢ 

Πον]ὸρ 8 τποτα] 46 ἴδχἕβϑ ΒΙ ΡΠ χαοβ εὖ ρα γι βιατιθ8. 

(δὲ οαντᾶρα, γέαρό ἀδηβ ἰ6 ῥυθμοῦ. (65. 4ἃ 

γιπθ βἰδοὶθ, ραραῖξ ἀόρθηαγ 48 σθοῖο δ Θη ἐγ ΘΒ. 

ΠῚ οοπδθαῦ Βυμξ οἰξαίοπ5. οογίαϊηθθ 465 ΑΡΟ]ορΊθ5. 

Οαΐνα 165 δά: οη5 σόπόνραϊ θα 46 βαϊηΐ {αβίϊη, 1] δα βίθ 

ἰγοὶβ ὀἀιοὴ5 ϑρόοϊα!ο5. 405 ἀθὰχ Αγροϊορίθβ ; {, Βκαὺν 

οἱ ὦ, ἀὐτβεπσεν, 39 64., [μοἰραῖρ', 1888 : 1. Κανε, Πμομάγθβ, 

1889; ἃ. Καυξοπα, ΕΥΙΒοαγρ, 1891 (35. ἐ4., Τυλιηραθ, 

1904). ΠΠ γ ἃ ἀπ Βοηπο γα ποίίοη Δ] μηδ η48 468 ἃρο- 

ἸορΊ68 ἀνθὸ ἀθβ ποίθβ, ρμϑὺ 1. ΨΈΠ,, ϑ γαβ σατο, 1894. 

Βα 16 ἰθχίθ, νοῦ. δι1ι581 Βυξοηξιξα, Πειπίβοἦιο5 γ[α- 

βθπῆι, ΧΧΧΝ (1890), 288-286; 1.. Ῥαυπ, “ῳαλγράοθον 

Κὰρ Πίαες. Ρμϊοίοσίο, ΟΧΧῚ (1880), 316-320; ΟΧΙΠῚ 

[1891], 455-4ρ4; Β. ἀκυννι,, 226 ἱπίογροίαἰϊοπίῤιι5. θα 
8.. Ψαείϊπὶ Αροϊοσία βθοαπαάα θαραπφοπαΐδ, Αὐβ8- 



ΧΙ ἸΝΤΒΟΡΌΘΤΙΟΝ 

Ρουγρ, 1891 (βαρροβα 46 Ἰοπριιθβ Ἰηἰουροϊαθοπβ; ἰπ84- 
τ 1550 18}; Δ. Ἐβειπααρ, ἀἐδοπάσογαβ, πϑῤϑέ οἴποην 

Ἑαϊρανβ ἄρον ἀδ5 γεγμ αἰ πῖϑ5 ἀθν ῥδίθπ. Αροϊοσίοοιν 

65 ἀἰ. 7αδίι πὰ οἰπαπάθν, Αὐρϑροῦῦρ, 18θὅ'; 

Ε. ϑοινγλανΖ, Οὐδογσαίίοποα ῥγοζαπᾶθ δέ ϑαοταθ, Ἠοἕ- 

ἔσοῖ, 1888, ρρ. 10-10. 

1,68 ϑάογα ᾿αγαϊοία ἀὸ Φοαὰ ᾿λαπηαβοὸπθ Ὀηΐ, ὁ{ό 

ΓΡΆΒἢΙὁβ. μὰ Πεοῦτεν, Ῥαῦῖβ, 1712; γόϊπιρι!ηχόβ. ἃ ἀρτὸβ 

οοἰίθ ὀάϊοῃ, ἀαη5 Μιανε, Ῥαίγ. σγ., τ. ΧΟΝ, 1040 

Βαῖΐν., οἱ ΧΌΝΊΤ. Μίαϊα απὸ δαττο ταϊθὰχ ὁ 9}16 ἃ ἐΐέ 

ἀοῃῃέθ μὰν Καρὶ [1ο1μ|, Εγασπιθπίθ υογηπϊοϊπίδοον Κιὶν- 
οἰιοπυδίον ἂπ5 ἀδπ ϑαογὰ αγαϊοία, [μοϊρεὶρ, 1899, 

ΡΡ. 32 5υῖν. 

0. Μαϊρνό 14 αἰβροβιύίοθ. ἀὰ πιδηπιβονξ, ἢ οὐ 

οονίϑίη απὸ. ἰὰ ροῦο ΑΡροϊορὶθ ἃ ἐξέ οοτηροβόδ 

ϑρνὸβ ἴα συρδηάθ, ἃ ἸΆ4.8|18. 6118 γσβηνοῖθ βοινθηΐ. 

Τὰ Ῥτογηϊὸότο οϑὲ δάγεββόβ ἃ Αηίοπίη [6 Ῥίουχ (138- 

101), ἃ Ματο-Αὐτὲίθ, 5οη ἢΪ5, δῇ ἃ [πιοῖπ5  υι5, 508 

ΠΙ5 δἀορεϊξ. Οπ π6 ρϑαΐ 1ὰ ἀδίθυ ἀνθὸ ργθοϊβίου, ἢ 

δύ αἱί (οι. χτιν]) χα 16 Ομ τβί οδί πό 180 δὴ5 διιραᾶ- 

ταναῃί, Ὅτ, 8ῖ, δοτταθ 1] βϑί ργοῦδθ]8,  πδίϊη βαϊ 

1ὰ ΘὨγοῃο]ορῖα ἀδ βαϊηΐ [μιὸ, 1] ρίαοα οδὲ ὀγόπδιμθηϊ 

80 δηϑ ἀναηΐ ἰὰ 185 δῃηπές Ὧ8 Τιρβὸγο. Μαγο- Αὐτὸ] 

δὶ, 46]ὰ ββοοὶό ἃ 1 Ἐπηρῖγο, οθ. φαὶ δαΐ θα δὴ 141 

Βϑα]οπχθηΐ ἢ 11 6 δοτησπθηρα ἈΠ] ὰγ8 ρ88 θθδὰ- 
ΘΟῸΡ 9115 ἰδὲ'ἃ 5 Δάσπηθν ἃ ᾿᾿ ἐξα 46 ἀδ ἴᾳ Ρμ1]ο50- 

ΡΒῖδ. Ταόῖα5 γαβ, πό ὁπ 190... 6δί χαβ}1ῆό, ἀδη5 1 
ἀέῤάϊοαοθ, ἀὰ ϊ πὸ ἀβ ῬΒΠ]ΟΒΟρἢΘ, ταὶ ἀθ ἴα νόγιξό, 



ὍΑΤΕ ΧΙΠ: 

66 πὶ ΒΌρΡροβε χα} ἀθνϑιῦ ἀνοὶν ἀὰ ἸπΟΙ ΠΕ νἱηρὺ 

8Π5 ; Πι815 16 ἰοκία δύ ἱποουίαίη. Επ'ἑοαΐ οἀ5 βαϊηΐ 

Φαβίη η6 ρουναῖξ ρυὸνο ἀθά τον βοὴ οανγαρθ ἃ ἀπ. 

δηΐαῃί. Ματοϊίοη ποὰβ δϑὺ ργόβθηξό (οπαρ. Χχνὶ δὲ 

τ 11) οοιμθ μόρια οὖ σοίαπηθ ἀναηὺ ἀἐ]ὰ ρῥτο- 

Ρᾶδέ ραγίοαί 5οὴ δῦγθαν ἢ ΠΟῖθ ΒΆΝΟΠΒ Β8. βϑιηί, Ερι- 

Ραμ (χιμι, 1) ὰ Ἢ] πθ 58 ἀόο]αγα οοτηπιθ (6} χὰ ̓ α- 

ΡΥ ὰ5 ἰὰ πιογξ ἀπ ρᾷρθ Ξαϊηΐ Η γρίη βαγσνθηαθ θὴ 140. 
Επβὸρθ, ἀδη5 88 λγοπίψιιο, ἄοππὸ ἄθὰχ ἀδίθβ 511 

Τυρίῃ : 0. Ἰουστῖνος φιλόσοφος προσηγορεύθη : 06 

ἀοἷέ δίγθ 16 ἀόθυξ ἀθ βοὴ θηβθισπϑιηθηῦ ; [52-183, 

165. αἰΐϑψιθβ 4 γθβοθηβ  ο᾽βδί ργοβρϑθ]θπιθπηί ἰα 

ἀαίθ ἀθ8. Αροϊορίθ5. [8 ῥγόϊοε Εδ]χ, δα ι61 ἀῃ 
οὨγόϊθῃ δάγθβϑϑ ᾿Π6 γε ζαδίθ βιῃρα]ὸν (1, χχιχ, 2), 

οδὲ ἐρὲβ ν θα βθι ] Β] θη θηΐ 1.. Μαηαίϊα5 Επ]χ, χαὶ 

θηΐγα ΘΠ. ΟΠΔΡρΘ δὴ βθρίθιαθγ 181 οἱ [αὐ ργοόρα]8- 

τηϑῃΐ ργόζοῦ }αβααδη 154, Τουΐοβ 668 Οἰτοοῃδίϑῃηοαβ 
οοποογάδηξαβ ΠΟὰ8 ρογχοίζθηΐϊ 46 Γαρροτγΐθι δὰ πη} 16 ὰ 

ἄα τι9 βἰδοὶθ 1ὰ ἀδίβ ἀβ οοιπροβιίίοῃ 46 18 ργϑτηϊὸτα 

ἈΡοΪορ!ε, ρΙαἰδξ απ ρβα ἀρτὸβ 180 φααῃ ροὰ ἀναπέ. 
[8 βθοοπάβ δὲ ὀραἰθιηθηΐ ἀδάϊόθ ἃ Απίομίῃ εὐ ἃ 
γϑγαβ, εὖ ργοραθ]θηιθηΐ ἃ Μαγο- Ααγὰ]8 (νου. ἃ 19, 

8} ΠῚ, πι, 10). 1,6 ρνόξοι ΠΡθσαβ, ἀοης 1] δϑί 4α885- 

(ἴοη δὰ ἀέβαΐξ, ᾿Θχϑῦφα 568 ἰοποίϊοπβ ἃ Ποῖηθ βῃΐγα 

14ὰ δἐ 160. 

Ἐπβὸθϑ π6 ἀἰβίϊηριιθ ρᾷβ δηΐγβ 168 ἄβθιιχ δροϊορίβϑ 
46 Δυδέϊη. 11 οἷδε δογηπιθ 46 ἰὰ ργεπιϊὸγθ 465 ρ85- 
ΒΆ6585 ἀθ ἴὰ ββοοπάβ (ἢ. Ε'., 1Ν΄, νιπ, ὅ; χνιι, 1 οἱ 



Ὧν ἹΝΤΒΟΘΒΌΟΘΤΙΟΝ 

14). (δβρϑηάδηΐ 1] πιθη οππβ ἀπ 6 βθοοηάβ Δρο]ορὶα 

Ρεέβοηξέθ ἃ Μανο- αὐγὰ] (ἐῤ., ΓΝ, χνιμ, 2). Αὐσαῃ 

δαΐγα ὀουίναϊη πὶ Επιδὸμο 1αἱ-τηδηθ ἄδη5 δα ἠγο- 

πίψας τὰ παθηΠοπηθηΐ ἀθὰχ Δροϊορίθ5 ἀβ βαϊηΐ {π85- 

ἀἰη. Μ. Ηδγπδοῖκ ἃ οοποῖα 46. 665. [αι5. : 19. Ζὰ8 

Ζυβίϊπ πὰ ἐονιί ψα ὰὴθ ΔρΟ]ΟρΡΊΘ ; 29 76 66. 408 

ΠΟῸ5 Ἀρρϑίοηβ ἰὰ βθοοπάθ ἃροϊορίβ δύ πὴθ δάάϊ- 

ἰϊοη δ]οαϊέθ ἃ ᾿αντθ ργίποιρα!]θ οὖ τηοὐϊνέθ ρᾶ 

ἀπ ἰαϊξ ραγιϊσα] ον (16 Ἰαρϑηχοηΐ α᾽ τρί αβ). (είΐα 

᾿γροίμὸβθ, οοπηθϑίϊαθ ρᾶὲ ΜΜ. Κυῶᾶρϑν οἵ γβπιθι, 

ἃ ἐξέ δοοθρίόθ οἱ ἀόνοὶορρέθ ρᾷὰν ΜΜ. Βο]], Ζαβῃ, 

6], Εταπλθγίοῃ. 

Ηλανασκ, Οδεοϊίομιο ἀθ᾽" αἰ(ολινιεἐϊίο]ιοπ. 1ἰείοναίατ, 

ΤΠ, δὲο ΟἈτγοποίοσία, 1, 27: ταοαϊῆθ 80π πγροίμδβθ 

Ῥτοροβόβ δαίγείο!β ἄδηβ 916 {76 βογ οξταπα ἀοτ Αρο- 
ἰοσθίοπ. --- Ε΄ Ομν. Βοιμ, Ζοιίδονν. {γ μἰσέ. ΤΆθοὶ., 
ΧΠ (1842), 3-47. --- α, νοικμλπ, Τἠροὶ. ὕδλν}., ΧῚΝ 

(1855), 29 7.ῶ82.͵ 412-467. -- Ἢἢἔ. 1τἴβενεκ, Ποἰίοπϑ- 

φοδολιϊολεϊίολο {Ππ|εγϑασδαπσοη, 1 (1899), ΡΡ. [01 οἱ 

106. --- α. Καὔσεα, ψαλγῥἥσπον [ἂν ργοίοϑί. ΤἈθοϊ., 

ΧΥῚ (1890), ὅ79-ὅ98 ; ΤΙοδοὶ. ΓΖιξέογαἰανποίίαπο, ΧΥΤΙ, 

(1892), 297.300. - 42. Α. ὕπαμβα, 7}6οῖ. διααϊδη," 

τρθομῖ, ὃ. ΟΧΙΝ (1891), 317-357, 401-486. -- Κενγον, 

᾿ ἄδηθ ΤῊ. Αοδάεπιμ, ΧΕΙΧ (1896), 98; ατγοοῖς ραρψτγὶ 

ἐπι ἐλ Βνι δῖ ἤαδοαπι, ΠῚ (1898), 171. -- ἀπενρειι, οἱ 

Ἦυντ, Ουμτἠϊπονυ ρᾶρμγὶ, ρατὶ 2, Πιοπάτθβ, 1899, 

Ρ. 162; εἴ, λκπνασκ, Τῆθοὶ. 1ἱξογαἰαγαοίέαπα, ὑ. ΧΧΤΙ 

(1897), ρ. 77. ἷ 



ἈΝΑΓΥΒΕ χν 

Ἴ. Τὰ ργϑπηϊδτθ Αροϊορίθ ρϑυΐ 86. ἀΐν βου θῃ 

(γο]5. ραγίϊθβ. Τουΐ ἀ᾽ ἀροτὰ (οἢ.. τ-χχιὴ, βαϊηΐ Φαβίϊη 

Ργοΐοδίθ ὁοηΐγα 1ΠἸόρα 6 οἱ 1 Ἰη) δέος ἀθ8 ροῦνῦ- 

βαϊο5 ἰηὐθἑόθβ οομίτο 165 οὨγόξθηβ. [.65 ομτόξιθηβ 

πὸ βοπί ηἰ αἰμέθβ, ωἰ ϑῃηθηλβ 46 1 ϊαΐ, πὶ οτίμα!- 

ῃ6]5. (οπίοτπχόπιθπί ἃ 16 ἀοοίτπα ἀθ ἰϑὰν τηδῖίτα, 

115 πιδπϑηΐ [ἃ νἱθ 1αὰ ρ!ιθ ρᾷᾳγθ. Ῥαΐβ (ον. χχιπέχ) 

Ῥαροϊορ 5ῖ6. θη ταργθηἀ 46 ἀόπηοπίγον ἴα νόγιιέ ἀ8 

ἰὰ το] ρίοι ομγόξιθηπμθ οἢ 5 Θρριγαπὺ 5 165 ῥροὸ- 

Ῥβό(188 χαὶ ρτέἀιβοπί 1᾿Ἰποδγμαίίομ, ἰὰ νἱθ δ ἴδ 

ρϑϑϑίοη ἀ8 1όβυβ- (τιβέ, Οσ8. να]δπΐ, δὴ ἔαοθ ἀθ ἰὰ 

ἀοοίγιπθ ομγέϊθηηθ, 168 ἴ80165 ἀπ ραρδηῖβπι ἢ (6 

Ὧ8 βοηΐ 4ὰ6 46 ρζογ]}} 85 ̓πναπίϊοηβ 465 ἀόπιοηβ. 

Επῇῃ (οι. πχιτΧ νπ), βαϊηΐ ὁ αδίϊη ἀόουι! 165 οόγότηο- 
πἶοβ ἀὰ Βαρίδηχα οὐ ἀθ 1ὰ σέϊόρταξϊίοῃ .48 1᾿Ἰπολια- 

τἰϑίβ ἀδὴ5 165 8ϑβθῃθ]όθϑ 465 οῃτόζιθηβ. 

Α οδέξο ἀροϊορίο, 1] α]οπίθ (ο1ι.- πχνπι) ἀπ γθβουῖέ 

4 Ἡδάτίθη βὰν [6 ἐγαϊξιαθηΐ 465 οῃγόξιθπβ ἀβναηΐ 

165. {π]θαηδαχ. [.6 τα παβοῦιέ ἄσππο, αρτὸβ ὁ6 τϑϑ- 

οΥἰδ, ἀθὰχ δαΐγθβ ρίδοθϑ, ζαὶ βοηΐ Δροορυρῆθβ : ὑῃ 
ὀάϊ! ἀ᾽ Απίοπίη ἃ 14 σοπιπιαπαυΐέ ἃ Αβῖθ δὲ ὑπὸ 

Ἰεέΐνθ ἀ6 Μαγο- Απρὸ]β Βὰ} 16 τηῖγϑοὶθ ἀβ ἰὰ Τόρίοῃ 
Τα]τἸπϑηΐθ. ͵ 

80. 16 γοβουίξ, νου. (. Ὀλιμενγλεατ, 16 γοδογὶξ α᾽ Ηώ- 

ἀνίδη ἃ Μπ|πίοίας Εππάδπας, ἄδτβ 1αὰ ἤουὰθ οἱ ̓ ἰδίοίγα 

6 (ὁ ἰϊόναίατα ποίϊψίθιβο5, Ν ΠῚ (1903), 152-189 ; 6 1ὰ 

ΒΙΡΙΠ στρ μῖθ ἀοππόθ ἀδη85 οϑὲ ἀγίϊ6]68. 



ΧΥΙ ἸΝΤΆΟΌΌΟΤΙΟΝ 

8. 1 βοοομᾶο Αροϊορίβ, δδδιδοιρ ρὶα5 οουτίθ, 
οἷ, 51 ᾿᾽ηῃ δάπιοί ᾿μγρο πὸθ8 48 Μ, Πδγπδοῖ, 18 

Ροβέ-βουιρίπια, ἀασΐ βοὴ οὐἱρίηβ ἃ ἅἢ ὀνόηριηθηΐ 

4] 5᾽ ἐξαϊ{ ρᾷ556 ἃ ἤοὴθ {6 {65 ἸΟΓ5 ἀπρατανδηΐ, 
1,8. ργέϊοι {πρίοβ ἀνα οοπάθπηπό ἃ πηογέ ὑγοὶβ 

οἰρέςθηβ, 8ὰν 1ὰ 86}6 οοηξθββίοη ἀθ ᾿8Ὰ} ἴοὶ. δαβίϊα 

Ταϊ-τηδίπ 58 αἰξϑ δι ἃ μέν! ὈΙθπίὸ! ἀθ 1ὰ πιδπηα 

τηϑηϊὸσα (1-πὶ|). Π] τόροπα ἃ οοἴξθ οσοαβίοη ἃ ἄθιχ 

ΘΒ] δοἴϊομ5 ἸΡοπΊ 4185 465 ραΐθηθ ; ΡΟΌΡΩΌΟΙ Ὧ6 νοὰϑ 

ὕχδζ-ν ουΒ ρᾷ5 νου β-Πιότηθδ, ΡΟῸΡ 8116 ρ]ι5 ἰδὲ 

απρτὸβ ἀθβ νοίτο ει} Ῥουγχαοὶ Ὀῖθα π νουβ 
ἀόϊεντο-ἐ-} ρᾶ5 ἀθ νοβ ρευβέοαξθαγ ἢ ΝΟῸΒ π6 ἀθνοϑ 

Ῥ85 ποὺβ ἀοηπον ἰὰ τηοτῦ, τἱροβῖο Φαβίη. Οὐαπΐ δὰχ 

Ῥαγβόουϊομβ, 61165 βομΐὺ 1 Ὅθανυβ 465 ἀότιοήβ, οἱ 1αἱ 

σοῃβύϑιλοθ ταδγηθ 465 ΠΊΔΤ ΕΥΤΒ ρροανϑ 415 ροββδἀθηΐ 

16 νένιό (τν-τη). 11 ἀοτιαπάο ἃ 18 ἢη (χιν-χν) δαχ 
ΘΙΠΡΘΡΘΌΡΒ ἀ6. ΒΆΠΟΓΟΠΠΘΡ 88 τϑααδία οἱ ἀ ΟΡἀοπ πο" 
ἀθ βαΐντ δῆνθῦβ [65 οβνέξιθῃβ Ὧπθ ργοοέδαγθ 

τέραϊϊδνα. 

9. 14’ οοπιροβίξοῃ, ομθχ βαίηξ Ταβέϊη, δϑί ἰγδβ 

ἀῤϊδοίαθιιδθ. 1,6 ρ]δη δ Ἰὰ0}ῃ8 δὲ τηᾶηαθ ἀ8 ἸΙορίχα. 
ἴμα βυϊξβ 465 14665 « δδὲ ὑγοιθ]όθ β8ὴ5 οβββθ ρβῦ 468 
τοάϊ65 οὗ ἀ65 ἀϊργββϑίοπϑ αὶ 18 ἴοπὶ ρογάρα 48 νὰθ. 
πῇ Ροαΐ ἃ ᾿᾽'δαΐγθ, ᾿᾿ααΐθαν ροιτγϑαϊί, ἃ οὐδό ἀθ 50 
ἀοδβίη ργϊποῖραὶ, ἀπ ράγ8}1 818 εηὐγθ 16 ρβρ᾿ δ βπῖ8 
οἱ 16 ἢν β δ ηίβηιθ, αὶ 1 ϑηλὸπ8 ἃ ρϑγ] 6" ]ΟὨριιθπιθηΐ 
ἀ65 ἀϊθυχ ἀὰ ροϊγίμόϊβηια, ἀὰ τὸ] ἀθ5 ἀότιοπβ ἀδῃ5 



ῬΟΟΤΆΡΝΕ 508 ὈΙΕῚ ΧΥΠΙ 

1ϑιι τ ρίομ, 465 τη ΟΘΘῸΓΒ ρϑἴβπηθβ, 4618 ρΡΒΠ]ΟΒΌρμι8 

δτθοααθ. Τοαΐ 6618 ἴογπιθ ἅη ὀσμδνθϑα βιηριηϊότο- 
τηθηΐ θα θΡΟι 116, ἀοηΐ 1] οδὶ, ἃ ρϑὰ ῥγὸβ τη ροββίθ]8 

46. ἀέτηό]ον οοπιρδἰοπιθαί, ἕου!β 165. Π15..» (Δ. οἱ 

Μ. ὕμοιβετ, ἢιίβέοίρα ὧδ ἰα ἰϊέέδν 7.6 ΟΥ̓ΘΟΖΊΘ, 

{ Υ, Ρ. 138). [ὰ Ἰαπρῖιθ δὲ βουινθηΐ Ἰηθοττθοίθ, 165 

Ῥθραβθβ βοῃΐ Ἰοπρυθβ, ρόμιρδ᾽ δπιθηΐ οοηδίχιζοβ, 

ΒΌΤΟΒαΡρ 68 α Ἰποϊάθηΐοβ, 46 ραγοηἐ ]ὸβοβ, ἀθυθηνοῖβ, 

ἀ ἀπ 5[7]6 σόπόνα! επχοπί ἔθγπο οἱ τηοποίΐοηβ. 1] εβί 

φοροπάϑηΐξ ροβ51}186 Ζὰ6 Φπβ{1Π αἱ νοῦ]α βαῖντα ᾿ἄδπ5 

80Π Οαντο 65. ὈΓΘβορθηΒ 46 18 τβόξου 8 

ΘΠ ΒΟΙΡΤΙ 65 ἀ8 5 165 600165. 

ΤῊ. ὙνΈβορεκ, ἢῖ6 Αροίοσίο «]αςέϊπς ἐπ {ἰξέοτατ- 

μιϊείοτίδοδοι Βοσίομαπῳ πππὶ ογβίθηπιαὶ ππίογδαολέ, 

Βοιηθ, 1897. -- (, Βάύξοπεν, δῖ ἤογπιαία ϑοῖία ἀθν 

Αροϊοσίοη ϑα5ἐΐπ5, ἀαη5 1ὰ ΤΑθοϊοσίδοιο Θυὰγίαἰδοθγίξε, 
1 ΧΧΧΤΙ(1899), 188-906. ---Οττο, [6 7αδίἰπίαπα αἀϊοίίοπο, 

ὁῃ (δία 48 βοὴ ἐά!ξίομ, (γριὰ ἃροίοσ., ἵ, 1876, ρρ. 

ΤΑΠΙΓΊΧΧνΙ, 

10. Μαῖβ 51 1ὰ νϑίϑὰν :ὐξόταϊτο ἀθ5 ἄθυχ Αρο]ορΊθβ 

ἀδ βαϊηΐ Ταϑύϊη δβὲ π0]16, 1θιιν Ἰτηρουίδηοθ ἀορτηδίϊαια 
δῦ δὴ τϑυϑηοῆθ ΘΟπεΙ ἀότ  }]6. τ 

Αα βοιητηδί ἀβ ἐοαΐ, 5βαϊηΐ διβπ ρ]6οα 16 Ὅϊοα 
γόγι[8}}]6, ὁ ὄντως, ὁ ἀληθινὸς θεός (1, χατ, 8; ται, 6). 
ΤΙ δὲ ἱπϑηρδηάτέ (1, χιν, 1); ἐΐθγποὶ (1, χπι, ἀ); 
ἱπποιαπιδθ]8 (1, τιχπι, 1). Ο᾽ 6δβϑῇ 1πὶ ψαὶ ἃ ἐοαί, [10 
(, χχνι, δ); 1 δβ 16 ρὸγθ οὐ 16 τηδῖσθ 46 ἰοιιίβϑ 

0Πο5685 (1, χα, 9). 



ΧΥ͂ΠῚ ἹΝΤΒΟΒΌΘΤΙΟΝ 

Αργὸβ Πῖθα 16 Ῥόγο νἱϑδηΐ βοὴ ἘΠῚ, 16. Ἄδυθο 

ἄϊνίῃ, οχιβίδην ἀνθὸ πὶ ἀναπίὶ 165 ογόαίατθβθ, οἱ 

δηρθηάγό ἰογβαὰθ θα, δὰ σοτητηθποθηηθηΐ, Πί οἱ 

οὔάοππα ἰοαΐίθθ ὁμόφοβ (11, ντ, 83). ϑβαϊπίᾷ δαβίϊη 

αἴπντηθ 1ὰ σόπόγαϊ θυ. ἰθηιρονθ]]8 ἀπ ἴοῦθ6 δὰ 

πιοτηθηΐ 48 1 ογόθξίοπ. [6 Παθϑίοη ἀθ βανοὶν 51} 

“τϑοσπηϑῖν 500. δχίβίοημοθ ἐΐθγῃ6}}6 ἃ ἀοπηηό ᾿ἴθὰ ἃ 465 

ἀϊδουβδίοηβ. Ἐπὶ ἰοὺ οὐδ, τίθῃ πθχοϊαΐ ἄδη5 168 

ἰοχίδβ Τ᾿ ἐϊογηιό ἄπ Ἅ υθ6. ἢ δδὲ 18 Ῥτγθηνίου- πό 46 

Ῥίῖδα {1, χχι, 1); 18 βασιβπος ἀβ Ὀΐϊδα (1, ΧΧΧΙ,, 8); 

Τ᾽ Θβρυὶῖ δι 18 νογίαι 46 Πίοι (1, χχχπι, 6); Ὀῖθα ]ὰ]- 

ταῦπιο (υχπι, δ). (᾽ δδὲ ἴὰ] χαϊ, γέραπάπι ἀδῃ8]8 

τηοπάθ, ὀο᾽αῖγα 165 ρΒΙ]ΟΒΟρΡΗ65 ἀθ 1 ̓ Δα χαϊθό (νον. 

ῬΙὰΒ Βϑαΐ, ὃ 4). ᾿ ἵν ᾿ 

Ἐὴ ἐτοϊϑιὸπιθ Ἰῖδα, βϑιηΐ {δίῃ δάοτε ᾿᾿Εἰβρει ργο- 

ῥόδα (1, νὴ), ΟΠ ῬΆΡΡ6116 δποοτὸ (1, χχχπ, ὅ, 8; 

τχιν, 4) ΓΈ Βρυῖ βαϊηΐ, 1᾿ Εβρυι ἀϊνίη, 1 ἜΒρΡ ἀ6 

Ὀῖθα, 58η5 ἀ᾽ 81Π|6Ὸ5 5 ἜΧΡΠΧΌΟΡ ἀανϑηΐαρῸ 511 58 

πϑίαΡα, Ὠἱ 51 585 ΤΟΙ Δ ἢ 5 ἄνθο 16 ὕ Ρθ6 οἱ 16 Ρόγϑ. 

1. Ῥασι,, {7686} ἀΐο 1] οσοβίοἰα Βοὶ Ζαβίπι5 ΜΑΡΕΤ, 

ἀδπ5 168, ]αμγράοσηον Γὰρ ργοίοείαπίϊδοια ΤἈδοϊοσίο, 

ΧΕ (1880), 661-690: ΧΥῚ (1890), 550-578; ΧΥΤΙ 4891), 
124-148, - Α,( ΑΑι, 226Υ ἤοροδ, 1, [μεῖρχὶρ, 1899, 

ΡΡ- 242 βιΐν. -- 1. Α. ὕκλμεα, ὑϑας ἰθεγί «]αδίϊπ 
δαπσάδοπα ἢδί ρεγβοοπάϊ βεδίδαπ, υδπι (θη ᾿οτϊίσαπ 

(δο8ί, ἀδπξ 165 Τἠθοίοφ. δέααιδη, 1893, 17. 188. 

11. ϑαϊηΐ Ταβθῃ ἀόοίαγο (1. χ, 2: ταχ, 1) χὰθ 

Ῥίῖθα γα 16 πιοπάβ, ἀθ 18 τηϑίϊδγθ ἱπίογπιθ. Εἰδαῦ- 1} 
' 



ΑΝΘῈΒ ΕἾ ΠΗ͂ΜΟΝΒ ΧΙΧ 

6. ΘΟΠΟΙατο απ} αἀπιοί 16 ργόθχιβίθηοθ ὀΐθυμ6]16 

46 1ἃ τηϑίϊὸγα δὖ 16 1ὰ ογόδίιοηῃ 6. πἰλιίϊο ἢ (ἰδ βδϑγαϊξ 

ΘΧΟΘΒΒΙ[. 1οἱ, οοταπηδ ρᾶγίοαί, 11 νϑαΐῦ ἕαϊτο Γ}ββου!ν 

1᾿ ἀμ ]ορὶθ αὶ οχ βίθ ἃ 588 γϑχ θηΐτθ 165 ἀσοί τ] 65 

ῬΕΠΟΒΟΡΙΙ4α65 οἱ 1ὰ [οἱ οῃγόϊθπηρ. θῖοα ἃ ἰαςομπό 

εὖ ογάομπῃό 1 πιαίϊὸρα Ὀγαΐθ δὲ ἰπίογμῃηθ ἢ νοϊ]ὰ ἀπ 

Ῥοϊῃΐ βὰν ἰθα 8] 5 ἀοσοτάθηΐ Μοῖβο δἰ Ρ]αίοῃ. ΝΜαϊ5 

τίθη Ὧ8 Ῥγοινθ {π|6 βαϊπὸ {πι[1 οηΐίθη 8 ροῦΒΒΘΓ, 

1 ϑηϑ]ορὶθ Ἰυβφααὰ Βοὰΐ δῇ Δἰἤγτηθυ' ἀνθὸ Ῥ]δΐοῃ 

Τ᾽  ἰογπιτό ἀβ ἰὰ τηαίϊὸρθ. Ο᾽ εϑί αἰπβὶ χα] δάπιθί ἀνθὸ 

τ5 4ὰ6 6 τηοπάο ρόγιτε ρᾶγ [6 ἴδα (1, Χχχ, 165 βίοῖϊ 

4), τλα]β μοι 4614 ἴαφοη ἀομί }᾿ δπίβπάρηϊ 1885 βίο οι θῃβ 

(ΠΕ, να, 3). 

12. Ῥῖθα ἃ οοηῇό διχ δηῆρββ ἴθ πόΐη 46 νϑῖ]16᾽ 

ΒᾺΡ ἴδβ ογέβίτμιρεβ ν] 5} 165 1, ν, 2). 165. Ροὴβ 

ΒΗΘῸΒ δβοοιίοπί 16 ἌΡ θα. οἱ 1πἰ βομῦ 56] 180 65 τ΄ 
ΘΘυχ-Ἰὰ ΠποὰΒ 165 Βοπόγοηβ (1, νι, 3). Μα15. ἕοιιβ π6 

βοπέ ρὰβ ἀθ βοὴβ δῆρθβ. ΠῪ δῃ ἃ 41} τϑομθγομβόγθηξ 
18 ΘΟΠΏΤΊΘΡΟΒ εἶθ5 διητηθ8 οἵ θηρϑηἀτγὸτγθηΐ 165 ἀόμηοῃβ5 
(1, ν, 8). 1.65. ἀόπχομιβ, φαΐ οὐ ϑαΐίϑῃ. βοὰν οῃδῖ 

(1, χαναι, 1), Βοπ 165 θμπϑπιδάπ Ομ γῖβί. Οοπηδιβδαηΐ 
165 ρῥγορμόξιθβ {αὶ δηποηςϑιθπΐ βοὸι ἀνδηθιηθηΐ,, 115 

τηνοηἰόνοηΐ 165 [8165 46 18 τον ὑμο]ορίο. ροὰν ὄρϑγον 
165 Βοπῃπηθ5 (1, ταν, 1, 2). ἢ15 586 ἤτθηἕ ἀάογοι σοιητηα 

465 ἀϊδαχ, εἴ δ βοπξ διισ 411 δοπιτηγθηΐ ἰουβ 165 

οὐἴτη85 χα θη ἱπιραΐθ δὰχ ἔϑιιββθβ ἀν  ηἰζόβ (11, ν, ἀ, 

8). ΑἸὐ)σουτα αὶ, 118 ρουγβαϊνθηΐ 165 σμγόξίθπβ ἀ8 



ΧΧ ἹΝΤΕΚΟΒΌΟΤΙΟΝ 

ἰδ Βαΐπο (11, νι, 3). Π5 ἱπβρίγθηΐ 165 μέγέβίδβ (1, 
νι, 2), 165 Ρδγβέοαϊομβ (1, ν). Οογίδϊπβ Βοπιπθβ 
βοηΐ ροπβέδόβ ρᾶγ 165 ἀόγγομβ, πι8ὶβ 115 ρϑανϑὴΐ ὀΐγβ 

ἀό]ντόβ ρᾶγ 165 Θχογοίβηχθϑ 465 οῃγόϊψθηβ, (11, νι, 6). 
Ἑπβη, δὰ οι ἀὰ ᾿πρϑηηθηΐ, 165 ἀότηοηβ βοροπί ργέ- 
οἱρι(ό5 δὰ ἴθι ὀΐθγπϑὶ (1, χχνιι, 1). 

Ψ. Τύπμει,, Π δίοῖγο ἐδ Γαπφέϊοϊοσίο 465 ἔθπιρο ἃρο8- 

ἰοἰΐψιιθ5 ἃ ἰὰ βπ. ἀὰὰ Ὑὺ δἰδοίδ, ἀδὴβ 1ἴὰ Π'ὶ "ὰὸ α᾽ ̓ ϊδίοί το 
οἱ ἀ6 ἰἰ(ὀνδέα το γοισίθιδθ5, ὑ. ΠῚ (1898), ρρ. 289 5αὶν., 
βανίουξς ρρ. 29ύ, 986, 412, 544. 

18. 1ὐ βοπῖπηβ δϑὲ ΠΡΡῈ οἵ ρὰῦ οοπβέχαρῃηξ τϑ5- 

Ῥοηβαθ]6 46 868. δοΐθβ (1, χε). ὅοη ἄτη δβδὲ 
᾿πηπλορί 6116 (1, χιαν, 9). 1,6 ΘΟΡΡ5 δϑβί ρόγιβββι}]6 δὲ 
ΘΟΡΓΕΙΡΕΡ]6, πι815 11 τϑββιιβοῖίθγα (1, ΧΙΧ) δὲ 16 μτιϑὲ 
7αρθγὰ ἴοι 165 Βοπητηθβ, ρου ΤΕ ΠάΤ6 ἃ σμϑοῦη 56] 

568 ΟΒΌΝΓΟΒ (1, τι, 2). 1,65 7565 τὸρθτοηΐ ἄνθο 

Ῥῖδα, ἱπιπιονίθ]5, ᾿πηρδ ΒΒ} ]65. δὲ ἹΠΟΟΥΡῸ ρΡ 0165 (1, 

χ, 32). [.65 τηέομαηΐβ βϑυοηΐ ῬΌΠῚ5 ΡρδΓ 16 ἴδαι ἐΐθ 6]. 

(1, χα, 2). ὶ 

Ασζβεβαεα, (ϑδολιολίο ἀδν οἰτιξίἰϊολεπ Εξολδίοίοσίο, 

ΕΠΡουγ, 1896, ρρ. 110 58αὶν. 

1κ. Ῥοὰ ῥσγοῦνθν 16 νέγι 6 46 18 τϑ!]!βίοη ομγό- 

θιθηῆδ, βαϊηί {πϑέϊῃ οἱἵθ Ἰοηριιοτηθηΐ 165 ργορμόξθα 

το] ἔνε ἃ 1έβαβ- ΟΒγιβί, 16 ογβα ἱποᾶτηέ, λόγος 

σαρχοποιηθείς (1, χαχπ, 10). ΠΠ τιοπῖτθ χὰ ἰοαΐθ 1 

νἱθ ἀὰ ΟΠ τὶβὲ ἃ ὀΐό ροὺγ δἰηδὶ ἴτε ἐογίίθ ἀ'ἄναποθ 

ἄλπϑ 1᾿Αποίθη Τοβίδπιθηϊ (1, χχχι, 7-8). 58 ὨβΊββᾶποθ, 

' 



ΒΑΡΤΗ͂ΜΕ ΧΧΙ 

88 Ψ16, 565 ΠΙΊΡΘΟΪΘΒ, 858 τηοσί, 58 Γόβθαγγθοιοη οὐ Β0Ὼ 

ἀροθηβίομ, ἴοαΐς ἃ ἐΐό δῃποηοέ ρδν 1965 Ῥτορῃὸίθα 

εἰ τόδ] :βό οἰξβοίνουηθηΐ, 1.65. ραΐθηβ δυγαιθηΐξ ἰοτῦ 

ἀ᾿ἈΠΠΘῸΤΒ ἀδ Ρβ)θίβι 665 την ϑίδτϑβ, 1.65 [0165 πηγίμο- 

Ἰοσίχψαθβ πΘ βοπέ ψφα θπα οομίγοίαςομ 465 νόγιμόβ ἀπ 

οἰ βυϊδηϊϑθαθ (1, ταν). ΟἹ 61]6 ἱποοπβόαθθποθ 46 

το]οίθν, ἀ8ὴ8 Ὧ6 δυΐτο το]! σίοι, 465 τηγϑίδγδβδ {115 

δἀπιδίξοπύ ἀ8π5 16 ρο]γὑΠέϊβιηβ. 

5. [ἃ {πόο]ορὶς 46 βαϊπί ψα βίῃ ου ρόπόγαι  βσηνγανε, 

Ηϊδίοῖνο 465 ἀοφηιθα, ἱρὰ, ἴν,, Ῥαγὶβ {1866},1. ρρ. 90, 

269. 418, 647. --- Ηλκνασκ, δοσπιοπροβοϊίςπίο, 35 64. 

Τυρίηραθ, 1. ρΡυ. 484 8υΐν. οἱ 482 5υΐν. --- Ετ. ΓΟ ΡΒ, 
Ροφπιοπσοβοϊιεθίς, 35. ἐά., Η 4116, 1898, ρρ. Τῦ βαῖν, 
-- Β. ὅϑβεβεπα, ἀθῆγρθαοῖ ἀδν Βοσπιοπρφοβολιολία, 

Ενίαπροη, 1890, 69 βυϊΐν. --- {. ὅρμινχι, θί6. Τἠθοϊοσίο 

(65 μἰ. 7αδίπιας, ἄατι5 ΤἈθοϊοσ δ - ρα ϊδοὴο Οπατίαϊ- 
δοδ 4, Τάπα, ΧΧΧΨΠ (1884), 16-21, 283-202, ὅ88- 

ὅ40, 778-787; ΧΧΧΝΤΙῚ (1885), 17-25, 206-272. --- 
4. Τύκμει,, Πιϑέοῖγο 6 ἴα ἐπβόοίοσια ροβιέίνα, ἰ. 1, Ῥαν15, 

1904, ρρ. 8, 8, , 19, 72, 109, 11ὅ, 128, 186, 182, 
186. 

ἰδ. Βαϊηῦ δαβέϊῃ ἔθυγάϊμθ 58 ῬγοπλἸ δῦ ἃρΟ]ΟΡῚΘ 
ῬὰΡ ᾿πθ δχροβιδίοη ἀθ8. γἰΐθϑ ἀπ δεαρίξμημβ δὲ 48 

ῬΕΘΟΒαΡβιβ. [.6 Ῥαρίδτηβ δδὲ ὑπὸ τόρέπόγαξϊοῃ δὲ Ὁ 
ἀπ6 ΠΙυΙαϊπαύϊοι ρὰν ἰ84Ό6}16 1 χοτηπηθ δὶ οομβϑογέ 
ἃ Ῥίθι. (δαὶ χὰὶ νϑαΐ ἀΐγα βαρίϊ86 ἀοἱΐ ἀ᾽ἀροτά 

ΟΟτΘ ἃ 16 νότϊ 6 486 1ὰ ἀοοίγιηθ οἰγόϊίθππθ δὲ 

ῬΡοπλθέίγα 46 νῖντθ βθῖοῃ [8 ἰοὶ ἀὰ (μγῖβί. Α οθίία 
ὅυρτιν. -- ἀροϊοσίες. Β 



ΧΧΠ ἹΝΤΒΟΡΠΟΤΙΟΝ 

οοπαπίοι, 1] οϑὶ ἰανό ἀδὴ5 1᾽δᾶι. αὰἃ ποῖ ἀθ Ὠ16 

16 Ρὲγο, ἀθ 1όϑιυιϑ- Ομυιβέ δὲ ἀ8 ΓἜβρυῖ φγορμόϊιααθ 

([, τχὴὴ. 16 Βαρίϊ56 αὶ νἱῦ βαϊηξθιηθηΐ τϑςοὶέ 

1 Ἐπιομαυιβίιθ, δ᾽ Θβι -ἃσήτγο 16 ραίη δὲ 16 νη σοηβαογέρ 

4ἘΪ βοηΐ ἀδνοηὰϑ [ἃ οΠδὶν εἰ [6 βδηρ' 46 6βι5- Ἐσὺ 

(1, υχνὴ). 

Ε΄ Καντενδύβοι, 2245. ἀροδέοἐϊοο δψπιῤοί, 11 (1000), 

279, 348. ὅ08. -- ΝΥ, Βολνεμανν, δὲς Ταυξεψπιβοὶ 

«]αξίττι5 ἀο5 Μάρίψγονβ, ἀατβ Ζοϊίδολν. ἐὰν Κιγοῖθησοβ- 

οἰίολέο, Π1(1878-1879). ». [-27. 

10. Αὐὑροϊηξ ἀθ νὰβ θχόσοξι ας, 65 ἀθὰχ ἈρΟ]ορΊΘ5 

ἀ6 βαϊαΐ Παβίϊῃ βοΐ 46 ἰὰ μ᾽. ἢδαίθ ἱπιροξίαποθ: 

Γ᾿ Λμοίθη. Τοβίϑιαομι. οδὲ ἰηνοσαξ βοανθηΐῇ οομηπίθ 

1ὰ ράτοϊα ἀθ Ῥίθα, ἀσηδ 1865. ριορμὸίθθ ὀἰαϊθηΐ 

γι, 4). [65 ᾿ἰναηρϊοσ βομ ὁραϊθυιθηΐ Τοσραηθ (1, Ἀν 

οἰξέβ, οουηπιθ Βοῦροθ ἈΙΒίΟ 6, 505 16 ποῖ 48 

ΜόπιοϊΡε5 465 Αρόέγθβ, ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων 

([, ὑχνις 8. ; ὑχνα, 3) οἵ Τ᾿ δαΐθαν αἰΐθβία ψαοῃ 185 

Ἐπ ἀλη 165 ἈΞΒϑιῃ ]665 8ὰ πηθαιθ {{{πὸ 46 165 Πντ 5 

485 φγορμὸΐεα (1, ὑχνιι, 3). Βαϊπξ Ταδέϊη οἱΐθ θχργβδ- 

βόπιβηί 48 ΠΟΙ ΡΓΘῸΧΣ ράΒθθρ65 465 [1015 ΒΥΒΟΡΙΌΘΒ, 
Νοῦὺβ ἱποῦνοῃβ ὁπὸ2 ἔπὶ ὀρ] θηλθηΐ 4685 8]]βῖοπβ δ ΩΝ 

ααδίτίδταβ ἐνδῃρι]8 οἱ ἃ ἀπόρθηξοβ ὀρένοβ 46 βαϊηὶ 

Ῥαα]. (ϑρϑπάϑηϊ, οὴ ἃ οοῃίοδιό απ Ταδίϊη αἰξ οοππα 
16 φααίχ]δηηθ ὄναπρ!]8. Να!β8 1ὰ φιθϑίϊοῃ δβί τη ὶῃϑ 

48 βανοῖν 51] 1ἃ ἴὰ τι ἀβ ἀέοί ον 51} 1αἱ δέΐγιθυβ 

ὍὯΠ6 νΑΙΘῸΡ ὁρᾺ}8 ΔῸΣ δυΐγ65. ὄνθηρΊ 68. Π6 ρῖα5, ἢ 

Ῥαγδῖξ οογίαιῃ 4}}} ἃ ραῖϊβό ἃ ἀθβ βοιγοθβ ὀχίτα- 
Ι 



ἘΠΟΠΑΠΙΒΤΙΕ ΧΧΗΙ 

ΘἈΠΟΠΙΖαΘ5; α06, Ρϑ1 ΘΧΘΙΏρΡ]6, 1] ἃ οὺ ϑῃΐθ ἰθ5 

πχᾶ] 8 Τ᾿ Ευδησίϊο (6 ᾿ίον». 

Βεμιβοι, 7)}16 Αροδίοἰ δολοπ. Πομ ιρ να σίροίθη 65 

Μδνίψγον «ζπϑιἴππ5, Ἠδιαθοινρ οὐ (οίπα, 848. --- 

Ππιαενρει,, Κρ ἐίβοῆθ {]πίορδποβαησοπ ἅδον αἴ Ευαπ- 

φοϊίοη, «Γαδέϊπδ, εἰογ οἰοηιοπεπίβεθοη, Ποπι θη ατιαὶ 

Ἠαγοίοπο, Ε{4116. 1850. --- Ονεκβεοκ, ἔ7οβον 85 ΜῸΓ- 

μά Πνιῖδ8 ]αδέϊπις. 65 Μάνρίψγονς σαν Αροσίοἰ σοξοϊιἐλίο, 
ἄδηβ 18 Ζοίίδον. ΚΡ τοϊδδθπδελια {Ποιὸ ΤἈθοίοσίο, ΧΝ 

(1872). ». 305-349. --- Α, Τήομα, ]ασέΐπ5 ἀπο Ρ 5ο ἢ 6} 

γον ἀ!πἴ85 πὰ Ραπίας ἀπά πὶ «ζοἤαπιπο5- δ υαπσοίζαπι, 

ἐριά., ΧΝΤΙῚ (1875), Ρ. 383-412, 400-565, --- ἀκυμε, 

Ῥανίοσιπῳ ἀονΡ. πορπιοποιί βοῖθη, Οτιπάβαϊπο «]αδεἴπ8 

465 Μάνέψγονβ, Μαάγθηςο, 1880, --- [6 πηιὸπιο, θὲ ἔψρο- 

ἰοσίδοθ δεμγιίξογ εἰάλαπιο «{πδέϊπι5 ὁ5 Μάγον β, ἀδ05 
ον Καιμοίί, Π| (1880), ρΡ. 139-149. --- Ξανν. ΑΒΒΟΤΤ, 

“Ζαδίϊπα ἀπ ἰδ βου τλ σοοροί, ἀδπ5 Ἠοάογη Πουΐφω, 

1882, γὰ}}6ὺ οἱ οοἴοργθ, 09 οἱ 710. --- Ρασι,, ΠΩ 

Αῤῥαδβδαπρδξοῖξ δ διῃπορίϊδοθοη Ἐναπρείϊοπ, Εἴπ, 
Ναοδιυοὶβ ἀκ «αϑέζπια58. Μαγίν, Ἰμοϊρεὶρ, 1887. --- ΖΑην, 

Οδβοἠϊολίθ 465 ποιίοδίαπιοπί. Καποηδ, .1,τι, ΕΡΙηροη, 

1889. --- Α, Τίοιϑυ, ἢ δέ. ἀπ οἀποπ ἀπ Ν. Τ᾽, Ῥανίβ, 

1891, ρρ. 48-58. --- Βουββετ, Πίρ Πυδησοϊοποίίαία 

“ιβέϊης εἰὁ5 ἡ] ἀγέμψγονα, διίηρθη, 1891. Α. Βαιρῦβ, 

ὼ5 Ψεγμαϊεπῖβς αξίίπβ ἀθ8 Λίλγίψγονδ σὰ ππβοῦπ 

δῃπορίδοδιοι Εὐδπσοίϊοπ,, Μυπβίον, 189ὅ, --- Εις, Ρκευβ- 
πεν, Απεϊεσοπιοπα, (ἰθββθα, 1901, ὑρ. 321-38, 1195 

129. 

11. Νουβ ἐβοινοῃβ Ομ 62 δαϊηΐ {πδίϊῃ 465 γϑηβϑί- 

δπθιηθηΐβ Βἰβίου! {ιι65 ΒᾺ [8 ρυϊηλἰ να 1.0 1156. [65 



ΧΧΙΝν ἹΝΤΆΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ρἰὰ8. ἰηϊότοθβιηἐβ βοηΐ ἀ᾽ογάρθ ᾿οτρίαπθ. Ῥο 

Γόρομπαγθ ἃὰχ ἀοοαβαίίομβ πηοηβίγα 5 88. ροτγ[όθδ 

αοηΐγα ἰθ5. οπρέξθπβ, 1 ἀόονριῦ ἰοαΐ δὰ Ἰοηρ' 165 
Θϑβθιη]όθθ. 1.65 Πάδ]8θ5. 886. τέπηϊββρηἑ ἰοὰβ ἴθ5 

ἀϊτηδποῖιθβ. [6 Ἰδοίθαν 1 ἀ ἀΡοτὰ 165 δηνοίγο8 68 

Αρδίγο8 οὺ 165. Ἰῖνροβ 465 ρρορμὸίοβ, οἵ οϑὶαὶ Χαὶ 
Ῥυιέβι 48 ἴαϊί βαῖντα οοἰίβ Ἰθοίαγα ἀ ἀπὸ θχμονγίαϊιομ, 

Τοῦβ ργϊθηΐ δὲ ὀοτητηὰῃ οἴ, Ταδηᾷ 165 ρυϊὸροβ βοηΐ 
ἰϑγιαϊηέθβ, 165. Π 8165 88 ἀοπποηΐ 18 Βαῖβοῦ ἀ8 ρᾷὶχ 

(1, υχν, 2). Ῥαϊδ ἃ Ἰΐδα 1 οὈ]αίίοπ οὐ [ὰ οοπβέογαϊομ 

4ἃ ραῖπ εἴ ἀπ νη. (ἰπδοῦῃ δὴ σοφοὶ 88 ραῦΐ, δ 165 

ἀϊαονθβ δὴ ρογίθηϊξ δὰχ ἀρβθπίβ. ἃ 6685 τπδίηθβ 

ἈΒΒθια]έθθ, ΟΘῸσ 4] 16 ρϑανθηῦ ἀοππδηΐ εὰχ 

Ῥϑαντοβ, (ἰδβδί ἀ᾽ 86 ἀπ ἀδνοῖν ΡοὰΡ ἰἰόαβ 165 

ομγόιθη5. ἀ8 Βοι]αρον ἰου5. ΟΘὰχ 4] βοπέ ἄϑηβ 16 
Ῥεβοῖῃ (1, ταντὴ. 

Πλανλοκ, Βγοά πἀπα  αδϑεγ, αἴθ δπομαγιδίϊεθαπ, ΕΚ 6- 

πιθινί ῥοὶ “αβέϊηι (Τοαΐθ πα {Ππξονβιιομαπαπ, 3" βότὶθ, 
ΝῊ, Ποῖϊ 2), 1μοἰρσῖρ, 1891, ». 116-144. --- Τὰ, Ζλην, 

Βτοὰ ἀπ Ὑνεῖπ ἵπὶ ΑΡοπάπιαμί ἀδν αἰΐίοη Κίγοϊι, 

Ἐχ]αιρσθῃ, 1899, --- Εὐνκ, δὲς ΑΡεπαπιαἢ ἰδοἰοπιθιέθ μοὶ 

«]αδίίη, 'άδη5. 1Ὼ ΤΑθοὶ. Οπαγίαἰδοιγί[, ΤΠ ΧΧ (1895), 
Ρ. θ43-6ῦ9, οἱ ἀδη5 165 Κὐγομοπαοβολιομείονα ΑΡλαπαϊ- 

ἰαπφοπ, 1 (1897), 278-292. --- Α, βοπεινιπα, δ 6 ΕἾ6- 
πιοηΐθ ἀν Πἰυσλιαγὶδίϊο ἴπὶ ἀθπι γϑίθπ ἱφλνμαπαάδγίθη, 

Μαγϑηοθ, 1909. 

18. ϑαϊηξ Φαδη ἀναϊῖ οὀοπηροβό πῇ οαντΑρ6 οοπίτα 

165 μόγόβίθβ {8 ποὰμβ π᾿ ΥΘἢΒ ρ]ὰ5 (ΟΥ̓. ὃ 8). Μαὶδ 
᾿ 



ΤΕΧΤΕῈ ΠῈ ὈΕΤΤῈ ΕΡΙΤΙΟΝ ΧχΥ 

ἄδη5 1 ῬΓΟταΪδγ 6 ΔΡΟΪΟΡΊΘ, ΠΟὰ5 ὑγοῦνοπ 5 ΠπΘΊ ατι65 

ἀό(41}5 σὰν ὅποι, Μέμβηαγε οἱ Μαγοϊοι (1, χχνι, 

ἹΝΤ; ΚΛ 1). ἢ δαΐθον ργόϊοπά (1, χχνι, 2) χα πη 

δἰδίπϑ ναὶ! ἐἰέ ἐϊονόβ ἃ ϑίπιομ, ἀδη5 [16 ἀὸ ΤΊΡτο, 

ἃ ἤοτηδ, ἀνθὸ οοἴία ᾿ηβουρἤοη ; ἡπιοηὶ δαποίο )εο. 

Ο΄δδὲ ρυοβαθιθιαθπί ἀπ ὀῦρθαν. Οὐ ἃ ἰγουνό, δὰ 

ΧΥΙΡ δἰδο]θ, ἀδηβ [116 ἀπ ΤΊρτθ, ἀπ θα586 46 βίαξιο, 

ἄνος 065 τηοῖϑ ; ϑοηινοηΐ ὅδηθο ἢθὸ Πιαὶο ϑαονιτη. 

Ῥοτχ ᾿ἸΠΒοΡΙρί]Οη5. ΒΘ Ὀ]8ΕἾδ5. οἠΐ ἐξέ ἀόσοινονίοβ 

Ῥοβίότιθαγθηλθηΐ, δὰ Ουἰγίηαὶ, οὐ 66 αἴθαὰ ἀναὶῦ πῃ 

[10 16. 1.8 σοη ιβίοη οηΐρα ϑδοημοπὶ οἱ δίπιοηϊΐ οί 

ἐτὸβ. νθ βου] 8016, ἀ᾽ δαΐαηῦ Ρ]ὰ5 Ζὰθ βαῖηΐ {πιδεϊπ 

πῃ δδύ ρ85 ἰοαγοασῦδ αὴ πιοαὸ]ο ἀ᾽ σχδοίααο μἰδίονι χα. 

Νο [410.-1} μὰ5 ἀ᾽ Πόροάθ ἅπὶ σοπέοιηρογαϊῃ 48 Ρέο]όπηέβ 

ΡΙΠάοΙθ 6, ταοτῦ ὁπ 246 ἂν. .-α. { 

1] ἃ Ἰαϊβθό ἐσμαρρθνὺ ἀ᾽ δαΐγοβ Πθητι65. ΘΥΡΘΈΓΑ : 1] 

Χχι, 2-9}} 

οἷζα, 5οὰ5 16 πολ ἀθ Θορῃοπῖθ, ἀπ ἰδχίθ ἀθ Ζ8088- 

"6 (1, χχχν, 10); 11 ἴα 46 Φόϊηνο, ᾿᾿Ὅπ016, οἱ ποῖ 

16 θεδα-ρὸγε ἀθ Μοῖβο (1, σχπι, 9). 
Μαῖβ 1] οοτηπιθὲ 465 τπιόρτίβθϑ Βίθπ ρίαϑ στᾶνθδ 

εῃ οἰϊαπὶ Ηγϑβῖδβρο οἱ 1 510 116, 6π. δορορίϑηϊ } Ἰάἀόθ 

406. 65. Ὀ]]ΟΒΟρΡ65. στθοβ οὐὐ ρ]αρὶό 165. ἐουηβ 

ΒΡ ιχαο5. Φαβίϊη ποδί ἄοπὸ ρᾷ5 ἀπ δβρυὶξ οὐ χαο: 

ἢ μ β' ἐὸν ρὰ5 δυ-ἀβββὰβ ἀβ βοὴ ἔροσχαρ, ἢ δβὶ 
66 φῃ ὍΏ Δρρθὶαϊξ 4]ὁγβ ἂπ βορμίβίβ, ο᾽δϑί-ἃ-αἴτο πὰ 

ΘΟὨ ό ΘΠ ΟΙθ ῬΒΣ]ΟΒΟΡ6. 

19. 1.6 Ἰαχίθ ἀθ 1ὰ ργόβοηνο ὀαϊ οι οϑύ σο]αὶ ἀ9 

ἴὰ ἰτοϊδίδιηβ ὁαποι ἃ. Καύκοεξὰ (49θ4), βδ δὺν 



ΧΧΥΙ ἹΝΤΆΟΘΠΠΟΤΡΙΟΝ 

ΦαθΊχαοβ ροϊηΐβ. Οἡ 165 ἔγοῦνθνα τηἀίψαέβ οἰ- ἀθ8- 

Β015. Νυὺὰβ Υ δ]οιίοῃβ 465. ορβορνίϊοηβ 51} ἀ68 

ῬΑΒΒΒρΌΒ' 1501]65. Βίθη Ζὰ8 ποθ ΔΥΟΠΒ. τη] ρ]16 

ἄδῃ8 16 ἰδχίε δὲ 16 ἰγαάποίίοη 165 το νοὶβ ἐ 66 ρᾶτα- 

θταρῃα ἀδ' ΤἸπίγοάιοίίοη, οὐ ἴθνα Βίθη 46 5Ὑ 

τορογίθι ἰου] γα θα. ᾿ἰβθατπῦ οὐ Θὲ. οοηβα]ίδηΐ 168 

«Αἀροϊοσίο8. 

Ι, 
ἰέβ. 1885. τη85. αἰ Επβὸθο, Δ΄, χα, ἀσηποηί Ἰζαίσαρι 

Σεθαστῷ καί... Λουχίῳ φιλοσόφου Καίσαρος, οἱ 16 ἰγὰ- 

ἀποίραν Ἰαΐη ἀ6 1 Ηἰδίοῖγε δοοϊόβἰαδέίχιι6, Ἀπῇπ; 

οϑὺ ἀ δοοοτὰ ἀνθὸ Θχ. [265 {Π{ {658 δὲ Ὠοπλβ' οἰ ο16]8 
ἀ᾽ Απίοπίη βοηῦ ἢ Τὶ Αδδις Παάγίαμας Αὐἠϊοπϊπιδ 

Απσ(αβέα5) Βὶμ8, οὰ ᾶνθὸ 165 {ϊῖτθβ ἀὰ' σοπιρ] δῦ οἱ 
1ὰ ΒΘ οπ ; Πηρ(ΘΡα ΟῚ (βοβ(α "), αἷοὶ Πααγιαπὶ 
Γἰἰα5), αἰοὶ ΤΡΑ͵ πὶ ποροβ, αἴυὶ Νογυαο ργόποροξ, 
Τ. Αεοἰΐα5 Ἠδάνίαπαβ Απίοπίπαβ Ααπσίαβέι5) Ῥίμ8, 

Οη νοἱἱ ἄοπο απ 16 {πὸ ἀθ (ὐόβαν π᾿ δϑὲ ρᾷβ ἃ 88 

ῬΙδοβ. ΠῚ ρεαΐ ἀ᾽ἈΠ|ῸῸΤΘ. πιδησαθι ἀθναπέ 16 ποτὶ 

ἀ᾽ Απίομλ. 1.6. ἀδυχίδηιθ ρϑυβοπηαθθ πηθη οηηέ 

εδί Μαγο- Απγὸ]θ, ἀββοοὶό ἃ 1Πὐπαρῖγα δὴ. αι] 6 ἀδ 

(έβαν ἀὸ5 138. (8. εἴτα ἀς (ὐόβαν ρϑαΐ ὀΐγο ϑῆθοτὸ 

[οι θιιοηξ Ζαΐανϑο 16 ποιὰ ἀ᾿Απ- 

ι. Τ᾿ αἄγοθβθ ργέβθῃἑβ ἄἀβ ποιαθγθιιβθα ἀΠΠ68]- 

ΟἸΏΙ5, Ὠ1815 ΤΠΟΪΠΒ 

τοπίῃ, 5] 1᾿ Δροϊορίο οδί, ροβίόγίοιισο ἃ 198. Μαῖδ 1] 

δδῦ ῬγοΌθΘ 16 φαο Ἰὸ {ἰρα χαϊ δύ Ποὺ ρίδοθ ἀδηβ 18 

ποτὰ α᾽ Απίοηϊπ ργονιθηῦ ἀπ ἤοτὴ 46 Μαγο- Αὐγὸ]ο, 

Μαγο- Αὐγὸ]θ 5'Ὅρρ6116 Μ΄. Αοἰϊιβ Αανοϊδι8. ΟΡ 

Ι. “Ααξείϊαϑ8 Οἰδρβ(αν), δἷο., πιϑὶβ ἴοα- (ἰδεβία") οὰ 1 
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Ἰοὺγβ 16 {{{ππὸ 46. (ὐέβαν νἱϑηΐ ὁῃ ἀθγηΐθν 1ἴϑα. 1)ὲ5 

ἰοῦ 1] ἴδαί ΒΌρΡροϑβον 4π6, αναπί 16 ἴθὴρβ ἀ ̓ππιβὸθϑ, 

ἀδη5 [᾿ἀτοβόίνρο ἀ6 {π5{ϊπ| [6 ταοί Ἰζαίσαρι ἀνα ὁ ά 

οτηβ, ρα 15 τόξα ]}1 ἃ τὴ ἴααθ556 ρ͵δοθ. Π᾽ απΐγα ρᾶρῇ, 

Μανοτ-Απρὰϊο οϑί, βιπιρ]θηιθηῦ ἀρροὶό γοριϑϑίηιι, 

Βινηοπι ἀοηπό ρῈΡ Ἡδϑαγίθη, αἀ᾽αρτὸβ 16. βαγποῖῃ 

[4 πλ}114], γγα5 ( 

561], π6 βίρηϊῆα νἴθη. ΠΠ ἔδας γάϊα]ϊ: « Σεδασ- 

υἱῷ. [6 πιοί Καίσαρι ρϑουΐ τόρπδταπηθαί νϑηΐτ 
“" 

ΑΡΙΤΌΙΙΝ, «Απίοπ., 4). 1.6 ταοῦ υἱῷ, 

τοῦ Σ 

ἐπϑαϊξο. Οἢ δανὰ ἄομπο : χαὶ (ὐηρισσ 

Καίσαρι φιλοσόφῳ, οἐ γεν βδίπιο, Αασ(αδεϊ) Π [10], Εἀ66-- 

), ρμιϊοβδορῆο. Ἐπδ Ἐυβὸθα ρᾶγαῖξ ἀνοὶν οοπ- 

5θΡγγό ἰὰ νόγι4}0]6 γέἀαδοϊζοη ἀπ ἀογηῖον πότ: χαὶ Λου- 

κίῳ, φιλοσόφου Καίσαρος φύ ἰῷ : Τῷ Ἄγ, 16 Π15 46 

08 Τ.. 6] 15 ψογα5 χα αναϊξ αβορίό Ἠαδυΐδη οὗ [αϊξ 

(έβατ, δἀορίό 1π]-πιότηθ μὰν Απἰοηὶη (138) οι, Ρ}ὰ5 

ἰἀνά, ἐγόέ (όβαν ρὰν Μαγρο- Απγὸϊο (101). Οὐ ἃ ρροροβό 

ἀ685 τέἀδοίοιβ πὶ ρϑὰ αἰ όγθηίοβ ᾿ 

εράστου υἱῷ 

χαὶ ΚΚαί- 

σαρι Ουηρισσίμῳ Σεθαστοῦ υἱῷ (Ησκτ, Ψοαγπαῖ οὗ ρλὶ- 
ἰοίοσῳ, 1856, 155); Σεθασ 

Καίσχρι Σε υἱῷ (Θομνγλατα, 64. ἀπ δὸθο, ἰοο0). 
χαὶ Οὐηρισσίμιῳ 

ἢ ἃ φββαγό ἀ᾽ ὁ! )τη 8} πη ραγΕ8 465 ὀρ! πὸϊθ5. ἀ8 

Ι,.  ογαβ, θα βαϊναμί 18. νθγβίοῃ ΕΥ̓ Πραὰθ αἰ υπὸθα 

χαὶ Λουχίῳ, Καίσαρος υἱῷ χαὶ ἱερᾷ Συγχλήτῳ ; τῇ 

νοῦ. ἤλανδοκ, Οἠμχοποίοηιο, 1. 219-280. ἢ] ἴα τθϑ- 
ΒοΡΕΡ ἴθ ρΘΓΆ ἢ] 6] Ἰ5πὶ6 ρροθα Ὀ]θπιθηΐ ν]βό ραν Ψὰ5- 
ἰη : 

ἃ. ΠΉΡονδΟν Απέοπίπαβ Αἀραβίιδ, Ρῖμ5 
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}. Οδοβαν αρι8, Αμπσαϑβέϊ Πἰ., ΒΑ ἰοδορνα8. 

6. Τμιοῖπ8 Οδοβαγῖβ ρ]ιϊοδορμὶ βἰϊα5, ΡΙὶ. ἀαορίϊ- 

υἱ8 βἰδι8. 
Βίθῃ 486 16 ῬῃΙ]οβορμθ ἀὰ ἰγοϊβίδιηθ ΠθθΡΘ ἢ8 

βοϊδ ρᾶᾷ5. οδ]αὶ ἀὰ βϑοοπά. ἔπ ἰοὰΐ οἂβ, 1] ἔδαὶ 
ϑατηρίίνθ ἄδπ5 οϑἰΐ ἀῤξάϊοδοθ ᾿πθ βδότθ ἀθ ἔδαΐοβ 

ϑιμθπέθα ρᾶΡ 465 ποῖιθ ἸΔΘη[Ι 6165. 

"ἢ δὴ : οἵ, Ῥιαάτον, ροὶ.. 38 Β. 
π, ἀ : οἵ, ἐδ., 30 (Ὁ. 

πι, 1; μᾶλλον δὲ κολάζειν τη5.; “Θ΄ο56, δβαϊνϑαί 

Κυᾶρον; ἁλόντας χολάζειν Οἰίο, 4 ἀργὲβ ἀπ 6. Θ0Π|60- 

ἴατρο 46 ΒΕΙΠἸἰο5, οἵ. Ατηῤκαθοκε, Ζοφ., τ : ἢ χολᾶ: 

ζεσθαι τοὺς ἁλισχομένους πονηρούς. Ι 

πὶ, 2 : πρόχλησιν 1|5.. πρόσαλησιν Οἰΐο. ᾿ 
ν 8 οἷο λριτοιιν, Μαγοιϑβ, 21. 

ΠΙ, ἀ :; αὐτῶν αὐτοῖς πι5.; αὐτοὶ ἑαυτοῖς Οἰΐο, Ἀτσῦ- 

Β6Γ; αὐτῶν αὐτοί Ραα]. 

ΘΟΕ, Π. --τ 1.6 16 46 τηοΐβ 5Ὰ} 

χριστιανός οὐ χρηστός (ργοποπού οἰ γβέο8) 56 Τθίτοιγο 

ἄδσῃβ ΤΗβοόρηιΒ, ἀἀἃ Δαίοίψοιπι, ἵ, κα. 

ιν, 9: οἵ, Τηβορηπα, 44 Απίοὶ., ΠῚ, ντὶ εἱ χχχ. 

ν, 2: οἵ, βαιηὶ Ράσμ, 1 (ον., κ, 20-21. 

ν, 8. : δὰγ 16 Ἰογίπαπθ 46 ϑοογαίθ οἤῃθ2 165 δυαΐθαγβ 

οὨγό(ίθηβ, νου. Αά4. Πλλναοκ, ἤθάθπ ἀπά Αι βϑξοο 

((ἰοϑβθὴ, 1904), . 1, 21 βυᾷῖν. : ϑοογαίθβ πὰ αι 
φἰίο Κίγολιθ.: 

ὑπ αὐτὸν οἱ δαίμονες, Οὐΐο ; αὐτοὶ οἱ ὃ. πη5., Κυᾶρ6Γ, 

Υ, ἀ,, βαρδάροις : 66 τηοί; ἀόδίρῃθ ἴοι 165 ρΘαΡἾ68 
Ι 
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4] βοῃηΐ δὴ ἄθβογθ ἀβ ἴὰ οἰνηβαϊίου. Πϑ]]έπιαθ; 

νον. ΟἸΜΕΝΥ Ὁ ΑΙΒΧΆΝΡΕΙΕ, οἷἱέ ἄδηβ ΕΒΗΒΒ, 

ΙΗδι. φοοῖ,, ΤΝ, χχνι, ; οἵ βοὰν 1 βάρ ἀδῃ8 [ἃ 

Τιόταίανα ῥτοΐδπθ, Ῥιαῦτε, «(5ἐπ., Ῥτα]., 11 : δας- 

εἶπα νον ἐξ βαγρανθ, οἱ 165 ποίθβ 465. ὀάϊίῖομβ. [οἱ, 

[165 Διυμ5: τηαῖβ, ρ81} δχίβηβίοῃ, [68 οῃγόξίθηβ, ρὰγ 

ΟΡροβιϊοη ἂὰχ « Ηδὶ]δηοβ.». Οἵ, 1ἰὰ ροϊέπιϊααθ 
ἀμ οπρόξθπηηθ 46 Ρογρῆντο οὗ 46 {π] θη. 

ΥἹ, 2 : τῶν ἄλλων ἀγγέλων : 16 ΕἾ]5. 48 Ὀῖδα 6δὲ 

Δρρ6]6 ἄγγελος, 2) ιαἰ., χαπι οἱ οχχνπ, Μαῖβ ο᾽δϑὲ 
ἰοἱ ῥΙαίδί 1 ΘαΊρ]οΣ σοῆπα 46 οἱ ἄλλοι Βα ρδέθῃ!ε : 

« Ἰἰᾶγπιόθ 485 ϑαΐγοβ, ᾿ἰθβαιθὶβ ἰβοηΐδ 8ηΡ65 ». ὟΟΥ. 

Καύκαμα, Οαγίοςς. ϑρναομίοινο, κ᾿ ὅ0, ἀ, 11. 

γΙ, 2: προλεχθέντας π|8., Οἰΐο, Κνυᾶρον; προελεχ- 

θέντας Μᾶῦδῃ ; προσλεχθέντας Ῥαὰ]. 

γα, ὃ : οἵ, 14 ἔπ ἀὰ τϑϑουὶ ἃ Ἠδάγίθη, ὠχνπι, 10. 

χ, 1 : οὐ τὰ8., ΚΡβρῸΡ ; οὐδέ Οἷΐζο. --- Οἱ, Αεέ,, 
ΧΗ, 2, 

Χ, 2 : ἀγαθὸν ὄντα : οἵ. ῬιμΑτοΝ, Τιπιόο, 29 1. 

χ,, Θ ; θεῖος ὦν πι8., Οἰΐο, Κυᾶρογ : θεῖος ἄν 61]. 

- χατηγορήματα :Ἁ ΝΟΥ. Ρ].5 Ἰοΐῃ Χχνι, 1; χχστι, ὃ; 
119 Αροὶ., χιι. ᾿ ξ 

χα, ὃ ; Οὐ γάρ τη5., Οἰΐο, Κνῦρδυ; οἱ γάρ Δεῖ]. 

χα 7: μετὰ τὸν γὙεννήσαντα θεόν : ΙΔῃράρ6 ἰδϊηξό 

ἀθ ΒΌ ονα! μϑ ]δηΐβιηθ ; οἵ. χα, 8; Π|, νι, 8; χπι, ἀϊ 
Ρϊαὶ., πνι οἵ α. ΝΟΥ. ΘΈΜΙΒΟΗ, «αϑέϊη ἀ6Ρ Μάνγέψγον, 

(. Π, ρ. 288. 

χα, 9; ἀπόότολος ὧν : οἷ. Ηρ»... τὰ, 1. 
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χα, 1}: μεταθδάλλειν τι5., νάρδου ἢ μεταβαλεῖν 

Οἰίο. --- (ΟΥἉ, Ικένέε, Δ άυ, Παον., 1Π, αὶ, 9. 

χπὶ, 12 : δ᾽] αϑίοη δὰχ τόπηϊοηβ ἀ65 ομγό θη; 

οἷ. ὡχν δ χναι. 

ΣΠΙ, 8 : αὐτόν Οἰίο, Καΐρθυ ; αὐτοῦ πιδ. 

χα, 8; ἐν δευτέρᾳ χώρᾳ : οἷ, χη, 7. 
νῦν οἴ. 8. χιν, 2: νῦν ἀγαθῷ Οὐίο, Κεᾶρον; 

χΥυ, ὃ ; θέ 

 οσία ἀὰ ΟΒτῖδὲ οὰ ἀπὸ γόἀβοίοη ἀέγθη!θ 46 : 

ἼἝλεος θέλω χαὶ οὐ θυσίαν 2 Οὗ, Ῥεατύττον, 6 ρααϊ- 

οἰξῖα, χντι, 12 : δεουπάπην ἐἰίαπι εἰθηνοπέϊαπι [)οὶ 

συάὰθ ὑαἐξ ῥϑεοδέο 8 ρϑοπὶοπεαπι χσαιαπι πιοτίοπι:; 

οἱ ἀ'᾿ἀρογὰ Εζμβοι., χχχπι, 11 : Νοῖο πιονίθηι ἐπερὶϊ, 

864] αἱ οοπυθγίαία! ἱπιρία8 ἃ υἷα 8ιια δ υτυδέ; Τ 

ΡΙΕΒᾺΒ πὶ, 9:1 Τίηι., αὶ, ἀ. ον. ΒΈβοη, ἀσγαρῆᾶ 

([μδἰρεῖρ, 1889), Ιορίοῃ 51, ν. 180 εἱ 252. 

χγι, ὅ : 50} [6 βϑυπιθηΐ, νου, [65 ἐπα ϊ!οϑ ἢ 5 

Δ΄ ἈΠ|Θὰγ5 ἱποοιηρ]ὸΐο5. 46 Βιαπημαιβ, "16 Βοίοίἑαπῷ 
(ον Ομνἰβίθη ἂπὶ ὅβεπείίεθοπ, [6 θη, ἴῃ υογοοηϑέδη- 

ἐδιυϊβοίνον' Ζοῖέ (Μαπίοι, 1902), ρ. 100; ΟὐπανεΒεκΥ, 

Τον αἰ ϊζοτι, 565 βοπέϊπιοπέβ ἃ ᾿ἰόσανα 46 1 Ἐπιρῖν δἰ 

6 ἰᾳ βοοϊόέό οἰυϊίο, ». 510-517. 

χγυπι, 1 : οἵ, Ριμαάτον, Ῥμόάοι, 101 αὶ. 

χγαπ, ὃ : παρ᾽ Ὁμήρῳ : οὗ, 16 οἤϑηξ ΧΙ ἀθ] Οὐν55866. 

. τὴν χόλασιν αὐτοῦ : δδ5ἴτ-086. Ὧἢ ἀ65 

ΧΙΣ, Τ΄: χατανοοῦντι τί : τί οΥᾺ. τη5. 

χιχ, ἔ : διχχυθέντα ; διαλυθέντα Ππι5. 

χιχ, ὃ : παρειλήφαμεν : προειλήφαμεν τι8. 
ΓῚ Χχιμ, 8 : διὰ τοὺς... δαίμονας διὰ τῶν ποιητῶν τη8.; 

) 
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Κειῦρον; ἃ ὺὑς... δαίμονας 6ἴ6,, Μδτϑῃ ; διὰ 

δαίμονας τὰ τῶν ποιητῶν Οἰΐο. 1.ἃ ἀοιθ]α ΘΟ 5- 
᾿ 

ἐραοίϊοι 46 διά ἀδπη5 18. τηόταϑ ρῃγαβθ, ἀνθὸ ᾿ ἀσοα- 

β8 { (« ἃ σαιθ8 46 ») δ ἅνϑὸ 16 ρέμ!μ (« μὰν 

16 πιοσϑῃ ἀ6. ») π᾽ϑδί ρᾷθ ἱπΠρΡΌ551016 ἃ ἀπ ὁουῖ- 

νη οοαπιθ ἀπδίϊη, 11 ἴααί ΘΌΡρΡΟΒΟΡ. ἃ]οτθ ὑἢ 

5581 ἀ᾽ βχρῃοδίίοη ὀνμότηότιϑία ἀοῃΐ 11 πὖἷν ἃ ρὰβ 

(ρα. Π]Θατς ομοχ [πὶ. {πδέϊη βοὴ ἰἰοηῦ ἃ ἴα οοι- 

οθρίϊοη ρ΄ α5. βίπηρ!ο οἵ ρ] 5. ὀὐροϊξθπηδηΐ σῃρό θη πῃ 

ἀό]ὰ Ἔἀχροβόθ ρὰγ βαϊηῦ Ῥδὰ] (οἵ. ν, 2) οἵ χαὶ β᾽ αάδρ- 

Ι 

ἀόπηοῃβ αἂϊ 58 βοπί ἔα! δάογον, 

αἰ ΟΠ] ΟἰΘἢ5. : 165. ἀἰθὰχ ἰδ ἀὰχ ὑπέοτϊ 5 465. πόο- 

(65 ρϑῖθῃβ βοῃί 

Μᾶϊβ 1 ὀνμότηῤνϊδιαδ, ἀ'ουιρίηθ Ρ]]οβορμίααο, ἃ μὰ 

θοιπσοιρ ἃ ἀ᾽ ααΐγο Ἰ Ν 

οἱ 1οΐαπος τόϊιηιδδθπΐ 168 

(05. Μιπαοῖαβ ἘΘΙΧ ἃρο]ς 

ἄθυχ ὀχρῃοαίοῃβ. 

ΧΧΙΝ, 2 : ἐν ταφαῖς Οἰίο; ἐν γραφαῖς πι8., Κπρον: 

ΧΧΙΥ, ὃ : ὅτι γὰρ οὖν ΟΙΐο ; ὅτι 

χχνι, 2 : Γιτθών Ευδῆβε, ΠΠς χαὶ, 8; Γιττῶν Οἴἱο, 

Κρᾶρευ; τ 

ο οὐ πι8.. Κυίρδγ, ἷ 

τοὺ ΤῊ ΚΒ, 

ΧΧΥΙ, 9; περινοστήσασαν τη5., Οἰΐο, Κυῶρθε; συμ- 

ἔσασαν Βπιβὸθο, --- σταθεῖσαν : σταθεῖσαν ἐν περιγοστη 

Ι, χχιη, 2 -- τὴν ὑπ᾿ αὐτοῦ ἔννοιαν τὰβ., Οἰΐο, Κυᾶρδι: 

τὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔννοιαν Επθὸθο ; παῖδ 1 ἀργὸρϑ ἃ 1 Ππ 

ἠδ 88 οἰξαίίοῃ, οὐ 1] οτηδί πρώτην γενομ, γὴν. 

χχνι, ἀ : Καππαρεταίας πη8., Ὀἰΐο, Κνάρου ; ΚΚαπα- 

ραταίας Επιδὸθο. --- ἐνεργηθέντα τη5., Οἰΐο, ΚΡᾶρϑν: 

οἰστρηθέντα Επιδὸ 6. --- χαί τη5., Οἰΐο, Καΐρογ : χαὶ 



ΧΧΧΠ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

αὐτὸν Επδὸθα. --- δαιμονίων πι5., Οἰΐο, Καᾶροτγ : δαι- 

μόνων Βυδὸθαθ. --- μηδέ π|5., Οἰΐο, Καᾶρδγ : μή 
Ἐππὸθε. 

χχσι, ὕ ! ὃς : ὃς χαί Εαδὸ6. --- πεποίηχε βλασφημίας: 

πέπειχε βλάσφημα Ἐμπιδδρα. --- θεόν : πατέρα εἶναι τοῦ 

Χριστοῦ Επαβὸβα ; « 165 ἄθεχ ἰθςοηβ βοηΐ ἀ85 ρἼ0565 », 

Θοβυναγίς. -- τὰ μείζονα : οπι. Ἐπιβὸθθ ; ρουγγαι δΐτθ 

τη ἀουθ]οη. --- πεποιηχέναι : 115. οὐ Επιδὸθθ βο,ΘΟ, 

Οἵα. ρᾶγ 165 ἰγϑἀαοίϊομβ βυτααβ οἱ Ἰαίϊηθ αἰ Ἐπιβὸθβ. 
[μ6 ἰαχίο ρυιγαι 18 ἐΐαιί ρεαί-ἐΐτα : ἄλλον ξ τινα θεὸν 

ὡς ὄντα μείζονα παρὰ τοῦτον ὁμολοῚ 

χχνι, θ΄: ὃν τρόπον... χοινόν ἐστιν Επιβὸρθ, Κτῦρϑν 

(Βομυνατὶῖτ ὁγοῖδ 551 απ ο ἐδ 16 ἰοχίβ 48 δπβ[1η); 
ὃν τρόπον καὶ οἱ οὐ χοινωνοῦντες τῶν αὐτῶν δογμάτων (ἐν 

αἀά. Οἰἰο) τοῖς φ'λοσόφοις τὸ ἐπιχατηγορούμενον (ἐπι- 

χαλούμενον Οἰΐο ; τηε15 οἵ, γι, 3) ὄνομα 

χοινὸν ἔχουσιν τη8., Οἰΐο, 
Χχγυι, 8 : συν 

φιλοσοφίας 

Ὑμένον : οπλ. Ἐπιβὸμθ, τηϑὶβ. 88 

ἰγοῦνα ἄδηβ ἰὰ ἰγαάιοίοη ἀθ πῇη. 

ΧΧΥΙΙ, 2 : λαμθάνετε : οἵ, ΒυΐΤΟΝΕ, Οἀἶιι5, ΧΕ,. 

Χχνί, ὁ : φωτός : φωτὸς θείου, τη58. Κυνάροδν ; θείου 

ΒΘΠΊΡ]6 ἀΐτθ ἀπ ἰμἰθΡροϊαίοη. [,65 ραΐδηβ. πδοσὰ- 

βϑιθηΐ ρᾷ5 165 ον θη 5 48 ἔΘΆνΘΓΒΟΡ (ἀνατετραμιμένον) 
18 Ταπηὸγα ἀϊνῖπα 46 8 ταίβοη, 66 ΧᾺ] π᾿ δαγαϊί ριιὸρα 

46 56}5,. 815 ἀ6 ΤΘΏΥΘΓΒΟΙ 165 ἰδτῆρ65 ἀδ 05 ἰΘῸΓ5 

ΘΒΒθιΏΒ]668, (λυχνίας ἀνατροπή; οὗ. χχγι, Ἴ. 

ΧΧΥΙΠ, 8: ΟΥ͂. ΤΌΒΜΕΙ,, 16. ἀοσηιο ἅτ ρέοϊιό ογ- 

σίποὶ, ἀλπ5 ἤθυ. α' μιἰδέ. οἱ αδ6 ἰϊέέόν. τεἰϊφίθιιβ68, 

(1900), ». ὅ09. ὶ 



ΝΌΤΕΒ 8508 1, ΧΧΥΪ, ὅ -- ἃ Υ ΧΧΧΠῚ 

χχιχ, ἀ : διὰ φόδον Οἰΐο, ᾿(τἄρον ; διὰ φόδου πι5. 

ΧΧΧ : λέγουσι ΟΥῺ. 118. 

ΧΧΧΙ, 2 βαΐν. : νου. 1 ἰϑίἐγ ἀ᾽ Αγιβίόαβ γέοϑιη- 

πιθηΐ ὀάιόθ ρᾷᾶν Μ. Ρ. νεκριανν, ἀδὴ5 1ὰ διδίϊο-- 

ἤνοφα ἑοαβπορίαπα (1 οἰρπὶρ, 1900) οἱ ρὰν Μ. Η. Β. 

ΘΥΕΊΕ ἃ 1ὰ 516 46 βΒοῃ {πέγοἀποίίοπ ἐο ἐπα Οἷα 

Τεδίαπιοπέ ἱπ αγοοῖς ((ἀταρυιάρο, [900), 0. 499. 

χχχπ, 10; μετὰ τὸν πατέρα : οἵ, χπι, Ἴ. 

Χχχπι, ὃ : γεννησόμενον (ρ8551}) πι5., ΚΡᾶρϑι; 

γενησόμενον Οἴίο, 
χχχιπ, θ᾽ : ὡς. Μωυσὴς Οἰΐο; Μωῦσῆης πι8., 

Κνᾶρϑν. ᾿ 
ΧΧΧΥ, θ : ὁ προφήτης : οἵ, Ευαπίϊε (6 ΡΊεργα, 

6-1. . 

χα, ἀ : ὡς γίγας πι5., Κυᾶρον; ἰσχυρὸς ὡς γίγας 

θιἴο ἀ᾿ δργὸβ τὰν, 9. 

χα, 1 : ἀντιλογίαν ΘΥΠΡΌΓΡ, ; ἀπολογίαν τη8., Οἶΐο, 
Κρᾶρδν. 

ΧΩΥ͂, 11 1 τὰ παρ᾽ αὐτὸν : τὰ παρ᾽ αὐτοῦ πι8. 

Κυᾶρβν. 
χυν, ἃ : ἐκπύρωσιν : ἐπικύρωσιν Τη8.. ΚυᾶροΓ, 
ΧΩΥΙΙ, 8.1 ὅτι δέ ΒγΠάτγρ, Κυῦρθυ; ὅτι τε [25.» 

θῖϊο. 

ταν, 6: οἶνον τὴ8., Κυιᾶρον; ὄνον Οἰΐο, Ηδτπδοκ 

(Τεαίε α. ὕπέορϑαοαισεπι, ΝΠ, πὶ, Ρ. 128), 281:- 
ὁμοῦ (ΤἈθοίογ. Αϑμαπαϊπησοι Ὑεϊσβάσκον σϑιοϊά-- 

πιο, Ἐσιθοῦγρ, 902 ; ρ. 220). 

ΤΥ: ΒΡ 16' ΒΥταθο] θπι8 48. 1 ογοῖχ, νου. ϑιϊββὶ 



ΧΧΧΙΥ ᾿ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

'Μιν. Επτχ, Οοΐ., χχιχ ; ΤΈΚε., Αροῖ., χνε; Αα παί,, 
Ι, χπς ; 44. Μανε., 11, χνιπ; δἰ ἀδπ5 ἴπν, Παπιδϑὶ 

δρὶ γγαπιυπιδέα (ΤἸ οἸρχῖρ;, 1895), 18 Ῥγθι θ᾽ Τλοτοθδὰ 

ρῥβϑιβο- ἀδηηδδίθη, ν 6 γ5. ἀ. 

σγιμ, 1: τὸν πάντων τη8., ΚΡροΓ; τῶν πάντων 
᾿Οἰίο. ἢ 

ται, 1 : παίρεσθαι τι5., Καᾶρον, ἀπαίρεσθαι Οΐο, 

ΠΧῚ τ νον. Τύυβμει,, 16 ἀοσπιο αι ρόοἠιό ογἰσίποϊ, 

ἄδῃβ ἔδυ. α᾽ ̓ ιἰδέ. δέ (6 ἰϊέ. γοϊΐσ., Ν᾽ (1900), 

Ῥ. ὅ08 οἱ ἢ. 

1Χη, 2: τοὺς ἐπιθαίνοντας τοῖς αὐτοῖς θρησ' 

πιθαίνοντας αὐτοῖς τοὺς 

οντᾶς ΤΏ85. . Κνῦᾶρον. θὰπ5 16 ἰδχίρ Δα ΤΗ8.; 

Ὧ6 ρῬουαΐξ ρ85 ἅνοὶῦ 46 56η8.} 6 ἘΠῚ 

Γ᾿ ΑΡ[10 168 τισι ἀοναηί ἐπιθαίνοντας, οὐ ὈΊοη 1} δῇ 48 

ἔτορ ἀοναῃξ θρησχεύοντας. (ἷ. ρὶτπι5 Βαπέ, ἀχπὶ 1: 

τοὺς εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν ἐπιθαίνοντας χαὶ προσιέναι αὐτοῖς 

μέλλοντας. 

τχύτη, 2 : οἵ. Ρμαάτον, Ογίίοπ, Ρ. 18 Ὁ : Εἰ ταύτῃ 
τοῖς θε 

οιαϊδηιο ἀροίοφίδ : Τ. ἀάγοθβθ ἂὰ βόπαί ραγϑῖ 
νον Εἰό ἀδάυϊία ἀὰ ἰοχία δἰ π ρϑαΐ ἐΐγβ ἀβ {αβέϊπ. 

Ἢ, 1 : ὑπὲρ ὑμῶν : π|8., Κιῦρον; ὑπὲρ ἡμῶν 
Οἰἴος. οὗ, Τ|, απ, 1, Τρατύμμμεν, ΑΔ δοαραίαπε, τ: 

Ππης ἰἰβοϊϊαν ποὰ πορὶθ ἐἰπιρπίος πιϊβίπιιβ, 864 

νορὶβ οἰ οηιπὶραβ ἱπὶπιϊοὶβ ποβέγίβ. ᾿ 

πι: 5. οαξίο ἰδίοίτβ, νοῦ. 8] Αὐμλαν, ΗΠ βέοί το 

Ὧ68 ρογβόοαἔϊοπβ ρεπάαπέ ἰ65. ἄδὰς ρ᾽'6πιΐ6 78 βἰδοῖθ8 

(Ραγ15, 1885), Ρ. νι βαΐν. 



ΝΌΤΕΒ 50} 1, ὕΎ1Π|. --- [ΤΠ ππ ΧΧΧΥ 

ῃ, 9: Οὔρόιχος : ΡὰΡ φΡρρθαρ, Ἐπιβὸθα ἀἄοπηβ ἃ δ 
Ὁ ἰὰ ἴογπιθ Οὐρόίχιος. 

, 13: διδασχάλιον ΤΩ5.; διδασχαλεῖον Ἐπιδὸ 06. 

π, 10 ; εὐσεῤεῖ αὐτοχράτορι οὐδὲ φιλοσόφου Καίσαρος 

παιδί τὴ5.; εὐσεόδεΐ,.. φιλοσόφῳ οἴο., Κυᾶρον, α᾽ αρτὸβ 

Ευδέθβε, ΓΝ, χυπ, 12 ᾿ . φιλοσόφῳ « Καίσαρι 

οὐδὲ φιλοσόφου » [Καίσαρος παιδί Ναϊοῖθ, ὀάιθαν 

ἀπιθὸθα; οἷ. ἰὰ ἀἸδοιβδίοη ἀθ 1, 1. 51 οἱ 5 6ῃ {ἰδηΐ 

δι ἰθχίβ ἀὰ τη5.. Απίοηϊη δἱ 1,. ὑἴϑιαβ 'δοῃμΐ 561}1}5 

ποπιηχόβ, οἱ Μαγο- Αὐτὸϊα οϑί ρᾶβϑέ βοὺβ βδίΐθποθ, 51 

οἢ δάορίθ 1ὰ Ἰθφοῦ αἸπβὸθα, 1] δὴ δϑί 46 τηόπιθ, 

αἰδααθ Ματο- πρὸ], ἢ]5 Δ᾽ Απηῖα5. ϑογιβ, ἢ ἐξα]! 

"85 16 15 ἀΐὰῃ (ὐόβαν, 5δ8η58 δοιηρίδν 1ὰ8 16 ποτὶ 46 

Π]Οϑόρια. ἀοπηό ἃ. [,. ψοναβὶ οϑί ἀδδθΣ ὀϊοῃπαηΐ, 

.ἃ οοη]θοΐατο 46 )α]οὶ5 Ἰὸνβ ἐοαίαθβ 165 ἀΠΠοα]} 685. 

116 ἃ ϊό δάἀορίέε ρὰν ΜΜ. Ηλκνλακ, ίο Ομροπο- 
ἰογίο, 1, ». 210, π. 2, οἱ βοηνγαητῆ, ἀϑη5 505 ὁἀ41- 

ἴοῃ ἃ Ἐπβὸθϑ (πλ818 βοὰν 16 ἰθχίθ 46 Φυβέη, π0ῃ 

Ροαν οοἰαὶ 4᾿ Επδὸθθ, χαὶ δαὶ ἀδ)ὰ ἀπ ταβ. δα 1 . 
1: Ομαρὶ ρα ρ]αοό ἀρτὸβ 16. 6. γπὶ ἀ8η5 16 1|5.. 

ΤΘηΘρΟΒό ρϑ1 165. ἀἀ!θαγ5 ἃ οαπι56 46 18 βαῖθ ἀ65 

Ἰάέθ5 οἱ ἀ Ἐπιβὸθρα, ΤΥ, χυπ, 13. : Τούτοις [᾿Η]δίοῖτα 

ἀς 1 ομγόξίθππθ Ζὰ}} νἱθηΐ 46 οἰἑθυ) ὁ Ἰουστῖνος 
ὴὴ - , ΓῚ , ᾿ εἰκότως καὶ ἀκολούθως ἃς προεμινημονεύσαμεν (ΤΡ, χν!, 

8. φαὶν.) αὐτοῦ φωνὰς ἐπάγει λέγων" Κἀγὼ οὖν προσδοχῶ, 

οἷς, Μα18 165. ρΆγοὶθβ ἀ᾽ πβδθθ πὸ ργουνθπί ρὰϑ 
οχργβϑβόμηθηΐ 416 ὁ6. ὀῃμαρίίγθ βυΐναιξ 16 ργέοόάρθηϊ 
5805 ἰῃέθρν8}16, Εἰ ἀ᾽ δαίγο ρατί, Τπδίϊῃ πθ ταδηχαβ 



ΧΧΧΥΙ ΙΝΤΆΟΒΌΟΤΙΟΝ 

ΡῬ85 ἀ᾽ἘΧθῃλρ]65. οὐ 1] τεργθηῃάᾷ ἃ ἄθὰχ δηάτοϊξ 
αὐότθιϊβ 1ὰ πιόπια 1468 ον 465 Ἰ4 665 ἀπαίοραββ. Οὴ 
Ρϑαΐ ἀοῃο σϑγάβι 468 ἀοιΐθβ 58} ἃ Ἰόρ! πη 46 ἰὰ 
ἰγαηβροβίίϊοπ. 

μι, 1: 

πς φιλοψόφου : ἀφιλοσόφου Επδὸθα. 

παγῆναι τὴ5., 664. , ἐντιναγῆναι Βιαπὲθο, Υγ ᾽ ; ΥἹ 

τπ, 2 ; περὶ ἡμῶν ἅ : περὶ ὧν Ἐπβὸθα. 

1, 2: προέφημεν 6ὁ8ὲ οοπβίἀότέ μὰν Καῶρϑι σογηπιε 

ὍΠ6. 5οββ. 11 ποὺβ 5602 0]8 δὰ οοπίγσϑιγθ 4α}} ἴαυ! 

ΘΟΏΒΘΡΥΘΙ 66 πιοί {αϊ γβϑῆνοὶθ ἃ 66 φαΐ ἃ 6{έ αἰξ, 1, χ, 

4. 
1Χ, 2 : τὰ αὐτὰ αὐτῷ πι6. Οἰΐο; τὰ αὐτὰ αὐταὶ 

ΒγΠΡατρ,, Κνᾶρον. --- οὐ συντιθέμενοι ἄδικοι : συντιθέμεγοι 

οὐχ ἄδικοι, τη5., Κρᾶρον. Ι ι 
ΧΙ, 2 : ἀνθρωπείὠών Καρδν ἀ᾽ ρτὸβ Επιβὸθα ; οἵ. 1, 

Χχνυι, 1; ἀνθρωπίνων τα5., Οἰΐο. ---- τῶν αὐτοῦ ἀγαθῶν 

στερηθῇ : τῶν ἑαυτοῦ στερηθείη ἐπιθυμιῶν Ετιβὸθ6. 

χν, ἰ : ρἤῇγαββ ᾿πίθγρο]ϊόβ οἱ Ζαϊ π᾿ ϑιίσαῃ 56 }8 ἃ 

οοἰΐο ρῥἶδοθ ΄. 

ἀ. 18 Ρ]αρανέ ἀ65. ποίθβ 4. 66. βδγρυᾷρῃβ δἱ χιθίαθβ 
ἰπάϊοαΐϊαη5 ἀὺ τοϑίθ 46 } Ἰπίγοἀποίίοι ποὰδβ οπὲ ἐ[ὁ ἔουτ ἴδ 
Ρὰν Μ΄. Ῥαὰ] [6] γ. 





ΡΆΕΜΙΞΕΒ ΑΡΟΠΟΘΙΕ 

Ι. Αὐτοχράτορι Τίτῳ Αἰλίῳ ᾿Αδριανῷ ᾿Αγτωνίνῳ 

Εὐσεθεὶ Σεδαστῷ Καίσαρι, χαὶ Οὐηρισσίμῳ. οἱῷ Φιλοσόφῳ, 

χαὶ Λουχίῳ Φιλοσόφῳ, Καίσαρος φύσει υἱῷ καὶ Εὐσεδοῦς 

εἰσποιητῷ, ἐραστῇ παιδείας, ἱερᾷ τε Συγχλήτῳ χαὶ Δήμῳ 

παντὶ Ῥωμαίων, ὑπὲρ τῶν ἐχ παντὸς γένους ἀνθρώπων 

ἀδίκως μισουμέγων καὶ ἐπηρεαζομένων, Ἰουστῖνος Πρίόχου 

τοῦ Βακχείου, τῶν ἀπὸ Φλαουΐας Νέας πόλεως τῆς Συρίας 

Παλαιστίνης, εἷς αὐτῶν ὥν, τὴν προσφώνησιν καὶ ἔντευξιν 

πεποίημαι [οἷ. Ἐσυδὲβε, ΗΠ δέ. Ἐδοῖ., ἸΨΝ, απ; νου. 

Τηΐγοά,, ὃ 191. 

ΤΙ. Τοὺς κατὰ ἀλήθειαν εὐσεθεῖς χαὶ φιλοσόφους μόνον 

τἀληθὲς τιμᾶν καὶ στέργειν ὁ λόγος ὑπαγορεύει παραιτουμές-. 

γοὺυς δόξαις παλαιῶν ἐξαχολουθεῖν, ἂν φαῦλαι ὦσιν" οὐ γὰρ 

μόνον μιὴ ἕπεσθαι τοῖς ἀδίκως τι πράξασιν ἢ δογματίσασιν 
"2 Ν : ᾿ ἀλλ᾽ ἐκ παντὸς τρόπου χαὶ 

αἱ πράττειν αἱρεῖσθαι δεῖ [Τ0η. τὰ δίκαϊχ λέγειν τε 

Ὅλμ., ϑαογρά, ϑᾷά, ρ. 32 Η911}. [2] Ὑμεὶς μὲν οὖν ὅτι 

λέγεσθε εὐσεδεῖς χοὶ φιλόσοφοι χαὶ φύλακες δικαιοσύγης 

Ι 



ΡΒΕΜΙΣΒΕ ΑΡΟΙΟΘΙΕ 

ΙΑ Τορονθὺῦ Τπὰ5. Αο]τη5 ΗΠ δάνιδπὰβ Απίοηΐπιβ 

Ρίὰβ, Δυρυδίο (όξαν, οἱ ἃ Ψουιββίτηιιβ, βοὴ Π]5, ῬΆ1}Ὸ- 

ΒΟΡΗ6, οἱ ἃ [μποίαθ, ῬΗΠΟΒΟΡΠΟ, Β]5 4ἀθ (ἀέβαν ρᾶν [ἃ 

παύατϑ οὐ 46 Ῥίαβ ραὺ αἀορίίοιι, ἀπιΐ ἀθ 1ὰ βοίθποθ, δὲ 

ἅν βαορό ϑβόπαί οἱ ἃ ἰοπέ 16 Ῥθαρ]β τοπιαίπ, δὴ ἴανθαν 

ἀ65 Βογητηθδ ἀδ ἰοαΐθ τᾶσα αὶ βοῃξ ᾿η)ιβέθπιοπέ δῖ δὲ 

Ρογβόσα(όβ, πιοὶ, ᾿ἀπ αἰ δυχ, {αδίϊπ, Ε]5 46 Ρυίβοοβ, ἢ15 

46 Βαοομϑῖοβ, ἀθ ΕἸανία Νϑᾶρο δ, δὴ ὅγγθ 46 Ῥᾳ]οβέϊπο, 
1᾿ΔΡ6556 οο ἀἰβοοῦγβ δ οδίΐα τϑααδίθ. 

Π. [μὰ γαίβοῃ νϑαΐ 4ὰ8 σϑαχ χαὶ βοπέ νγαἰτηθηΐ, Ῥίθαχ 

οἱ βαρ 8 ϑϑίϊπιθηξ δὲ δἰτηθηΐ ϑχοϊ βίνθιηδηί 1ὰ νόγι(6 δὲ 

Ρείμβθῃξ 48 βαΐννθ 165 Ορί πΙοἣΒ 465 δῃοίθηβ, φαδπά 61105 
βϑοπέ πιαινϑῖθθθ (δ ΠπῸΠπ ΒΘΌΪΘπΙθηἘ ἰὰ 5 η6 Γαίβοῃ 

ογάομπθ ἀθ Ὧ8 μᾶ5 βῖννΒ οθὰχ (αἱ ἔοηΐ οα Θηβϑίρβηθπί 
ΥἹη) αδίλσθ, πα] 1 δηιὶ ἀθ 1 νόγιἐ6 ἀοἱέ 46 ἐοαία πιδηϊὸγο, 

πιδῃθ δὰ μόν! ἀ6 8 νλθ, πιᾶπιθ δὴ ἀδῆρϑρ ἀδ τηογί, 

ΟὔΒΟΡνΘΡ 1ἃ [166 ἀΔὴ8 565 ρ8ΓΌΪ65 οὐ ἀΔπη8 505 δοίη. 

[2] γοιβ ἄοῃο, χαυὶ ραγίουϊ νοὰβ Θηΐοπάοζ ρρο]θὺ ρίθιχ 
οἱ ΒΆΡῸΒ οἱ ραγαϊθηβ ἀθ ἴὰ Ἰάβίϊοθ οἱ ἃπ|15 ἀθ 18 βοίθῃρβθ, 

ὁπ ΝΘ 5] νουβ 1 ̓δίο5 νγατηθηΐ. [3] (δ π᾿ δῦ ρὰ8 ροὺγ 
νοῦ ἥαϊίοτ; Ὡἰ ροῦν σ΄ ΡΟ νῸ5 ΒΟΏΠΟΒ βτἂσ 05 (6 ΠΟῸΒ 



ᾷ ΡΒΕΜΙΙΒΕ ΑΡΌΙΟΟΙΣ, 1, 8 --- ΤΊ, 8 

χαὶ ἐρασταὶ παιδείας, ἀχούετε πανταχοῦ; “ Ἁ 
χετε, δειχθήσεται, [3] Οὐ γὰρ χολαχεύσοντες ὑμᾶς διὰ 

πρ ο- τῶνδε τῶν γραμμάτων οὐδὲ πρὸς χάριν ὁμιλήσοντες, ἀλλ᾽ 

ἀπαιτήσοντες χατὰ τὸν ἀχριδὴ χαὶ ἐξεταστικὸν λόγον τὴν 
. ω . ᾿ ᾽ 

χρίσιν ποιήσασθαι προσεληλύθαμεν, (ἡ προλήψει μμηὲ 

ἀνθρωπαρεσχείᾳ τῇ δεισιδαιμόνων κατεχομένους ἢ ἀλόγῳ 

ὁρμῇ χαὶ χρονίᾳ προχατεσχηχυίᾳ φήμῃ χαχκῇ τὴν ἀαθ᾽ ἑαυ- Τ 
Ἢ τῶν ψῆφον φέροντας. [4] ᾿Ἡμεῖς μὲν γὰρ πρὸς οὐδενὸς 

πείσεσθαί τι χαχὸν δύνασθαι λελογίσμεθα, ἢν μὴ χαχία! 
ρον 55 

ἘΣ ΧΙᾺ 

ἐργάται ἐλεγχώμεθα ἢ πογηροὶ διεγνώσμεθα᾽ ὑμεῖς δ΄ ἀπο 

χτεῖναι μὲν δύνασθε, βλάψαι δ᾽ οὔ. 
, 

11. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ ἄλογον φωνὴν καὶ Ξλθηρον" 8 
3π ὡ ᾿ Ἐν 

τις ταῦτα εἶναι, ἀξιοῦμεν τὰ χατηγορούμενα αὐτῶν ἐξετά- 

ζεσθαι, καὶ, ἐὰν οὕτως ἔχοντα ἀποδειχύωνται, ἐπ Δὲ 

ὡς πρέπον ἐστι, [μᾶλλο δ χολάζειν]}" εἰ δὲ μηδὲν ἔχοι 
ΑΨ ὦ ἤλκΘ ΝΣ κα ἃ δεκα χον τὰ 

τις ἐλέγχειν; οὐχ ὑπαγορεύει ὁ ἀληθὴς λόγος διὰ φήμην 

ονηρὰν ἀναιτίους πθράτοὸς ἀδικεῖν, μᾶλλον δὲ ἑαυτούς, 
ἊΣ ἜΣ τ ; γι ἦὰ οἱ οὐ χρίσε: ἀλλὰ πάθει τὰ πράγματα ἐπάγειν ἀξιοῦτε. 

[2] Καλὴν δὲ χαὶ μόνην δικαίαν πρόκλησιν ταύτην πᾶς. ὁ 

σωφρονῶν ἀποφανεῖται, τὸ τοὺς ἀρχομένους τὴν εὐθύνην 

τοῦ ἑαυτῶν βίου χαὶ λόγου ἄληπτον παρέχειν, ὁμοίως δ᾽ 
" ἜΣ Κ ΗΝ 

αὖ χαὶ τοὺς ἄρχοντας μὴ βίᾳ μηδὲ τυραννίδι ἀλλ᾽ εὐσεδείᾳ 

χαὶ φιλοσοφίᾳ ἀχολουθοῦντας τὴν ψῆφον τίθεσθαι" οὕτως 

ὶ οἵ ἄρχοντες χαὶ οἴ. ἀρχόμενοι ἀπολαύοιεν τοῦ γὰρ ἂν χαὶ 

ἀγαθοῦ. [3] Ἔφη γὰρ που καί τις τῶν παλαιῶν" « ᾽Αν μὴ 

οἱ ἄρχοντες φιλουοφήσωσι καὶ οἱ ἀρχόμενοι, οὐκ ἂν εἴη τὰς 
ἱ 



ΕΧΛΑΜΕΝ. ΠΕΒ5. ΛΟΟΠΒΑΤΙΟΝΕ,. 5 

ἈΨΟΠΒ ὄογύ ο6 αἰβοοιγβ ; ΠΟΙῚ8. νΘΠΟΙΒ νΟυ5 ἀοιηδηἄδρ 

ἀθ ἤοὰβ ἱπρδν βοίοῃ 1 ὁχαϊέ δὲ ἀργὸβ πῦῶρ δχάτηθῃ. 
ΝΆΠ16Σ ρα5, ορόϊββαπέ ἃ 4658 ργόϊιρέβ, δι ἀόβ᾽" 46 ρ αἰνὰ 

ἃ Ιὰ διιρθγβίιίοη, ἃ ἀπ τηοινοπιθηΐ ἰρυϑίβοππό, ἃ ὧ8 

ΡΟΡΠ65. Ραπιθανβ 4186 ἰ6 ἔδθπηρβ ἃ ἐογεϊπόββ, νοὺβ 
ΟΠ ἀΔΙΠΟΡ νΟὰ5- Πιδτη68. [4] δὴ ροιι ποῖιβ, ΠΟῚΒ ΒΆΝ ΟἢΒ5 

416. ἈΘιβοπῆθ π6 ρει, ποὶβ [αϊγθ 48 π18], 81 ποι τ 

ΒΟΙΏΠΙ68. σοηνδίπουβ ἦἠ6. οὔθ, 81] ΠΟῚΒ. Ὧ8. ΒΟΙΠΠΊΘΒ 

ΓΘΟΟΠΠΙΙΒ ΘΟΙΡΆΡΙΘ5. Κοι5 ροῦν 82 ΠΟῈΒ Π6Γ; ΠΟῚΒ ΠΕΪΓΘ, 

ΠΟΙ. 

1. Ῥοῦν 46 νοιβ ἢ8 ΟΡΟΥΘΖ ρ85 416 68 βοπί 465 

ΡᾶΡΟΪΘ5 Θῃ 181 δῇ πὸ Βγαναάθ, ποι ἀθπιαποῃβ 411 ῸΠ 

δχδτηΐὴθ 1658. ΘΟΟ ΒΔ ΘΒ ρογίόθβ οορΐγθ Ὠθα5. 51 61165 

βοηΐ ΤΘοοππα85 Ομ όθβ, 4 ὍΠ ΠΟ5 ρα π858, σοτηπιθ 1] 

δδὲ Ἰιδίο (νου. {πίέ7., 8. 15). 51 ΤΠ. πὰ τίθπ ἃ ΠΟΙΙ5 

ΤΘΡΓΌΘΙΘΙ', θ8051} ὀαα 4016, Βα 465 Ὀγαϊί5. οϑ]ομηπίθαχ, 

ἀδ οομἀαπηηον Ὧ65 Ἰηποοθηΐβ, οὰ ρ] υἱδύ ἀθ νοὰβ Θοη- 

ἀδηληοΡ νου β- τη τη85 6ῃ νοῖβ. ᾿αἰββαηΐ βαϊάθν ἄδη5 ἴὰ 

ἀῤρίβίοῃ (65. δἰαῖγαβ ΠῸῚ Ρὰγ ἰὰ 7αδβέϊοο, τηξῖβ ῬὰΓ Ιὰ 

Ραϑββίοη. [2] [{π δχίρϑηρθ Ἰόρὶ πιο οὐ 1ἰὰ βθὰ]6 Ἰαβίθ, 

δὰχ γϑὰχ ἀ6 ἴοι Βογῆτηθ βαπβό, ο᾽δϑί 418 165 876 8 

Ρυϊβδοηξ ργοανθν ΠἸηποσθποθ Ὧ8 θὰ οοπα θα οἱ ἄἀδ- 

Ἰθανβ ῬΆΡΌΪ65, οὐ 4ὰ6, ἀ'αὐΐγο ρᾶρί, 168. βουνογπαηίβ 

τοπάθηΐ ἸΘῸΒ Βοηΐθ ποθ 6 5 1Ἰηβρίταηΐ 46 8 ρῥό(έ οἱ 

ὅθ. 1ὰἃ βᾶρο586, οὗ ποῃ 46 18 ν᾽ ]θποα οἱ ἐθ 1 ἔγγπηΐθ. 
Αἰῃβὶ [65 βοινογπδαΐβ οἱ 185 βα]θίβ βοσοπΐ πουσθαχ, [9] 
(ἂν ἀπ ἀμοΐθῃ 1 ἃ αἰ : « 51 165 Ῥυΐηοθβ δὲ 168 ββθαρ!θ5 

πθ βδϑῃὲ ρὰβ ῥἈ]οβοόρίθβ, ἱὶ παν ἃ ρὰ8 46 Ρβοῃβθαν 



6 ῬΒΕΜΙΝΒΕ ΔΡΟΓΙΟΘΙΕ, ΤΠ, ὦ ---ο͵ἼΝν, ὅ 

πόλεις εὐδαιμονῆσαι, » [Ῥίάτον, Πόρ. Ψ, 418, Ὁ-Ὲ 

(Εβι θη ηθ); δὲ 2 οἱ 8, 1οη. Ῥαμν.. ὅδογα, 98, Ὁ. 82 

ΗΟ]1]. [4] ἩἩμέτερον οὖν ἔργον χαὶ βίου καὶ μαθημάτων 

τὴν ἐπίσχεψιν πᾶσι παρέχειν, ὅπως μὴ ὑπὲρ τῶν ἀγνοεῖν 

τὰ ἡμέτερα νομιζόντων τὴν τιμωρίαν, ὧν ἂν πλημμελῶσ 

τυφλώττοντες, αὐτοὶ ἑαυτοῖς ὀφλήσωμεν᾽ ὑμέτερον δὲ, ὡς 
᾿ 

αἱρεῖ λόγος, ἀχούοντας Ἵν ΠΝ χριτάς. [8] 

σιν, ἢν μὴ τὰ δίκαια 

Ἃ τοῦ χατηγορου! 

τος χρηστότατοι ὑπάρχομεν. [2] ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ οὐ τοῦτο 

δίκαιον ἡγούμεθα, διὰ τὸ ὄνομα, ἐὰν χαχοὶ ἐλεγχώμεθα, 
ἄχ Ἀγ, ᾿ 

πάλιν, εἰ μηδὲν διά τε τὴν προσηγορίαν 
᾿, πὸ 

τοῦ ὀνόματος χαὶ διὰ τὴν πολιτείαν εὑρισκόμεθα ἀδικοῦντες, 

ὑμέτερον ἀγωνιᾶσαί ἐστι, μὴ ἀδίχως χολάζοντες τοὺς μὴ 

ἐλεγχομένους τῇ δίκῃ κόλασιν ὀφλήδητε. [3] Ἔξ ὀνόμα- ἴ υ 

τὸς μὲν γὰρ ἢ ἔπαινος ἢ κόλασις οὐχ ἂν εὐλόγως γένοιτο, 

ἣν μή τι ἐνάρετον ἢ φαῦλον δι᾿ ἔργων ἀποδείχνυσθαι δύνη- 

ται. [4] Καὶ γὰρ τοὺς χατηγορουμένους ἐφ᾽ ὑμῶν πάντας 

πρὶν ἐλεγχθῆναι οὐ τιμωρεῖτε [88 8. οἱ ὦ, 20η. ΠΝ... 

ὅϑδονα, 30, ». 38 Η01}17]" ἐφ᾽ ἡμῶν δὲ τὸ ἔνομα ὡς ἔλεγχον 

λαμδάνετε, χαίπερ, ὅσον γε ἐχ᾿ τοῦ ὀνόματος, τοὺς πατηγο" 

ρόῦντας μᾶλλον χολάζειν ὀφείλετε. [5] Χριστιανοὶ γὰρ 

εἶναι κατηγορούμεθα" τὸ δὲ χρηστὸν μισεῖσθαι οὐ δίκαιον. 
ἱ 



ΘΕΙΒΕ ΒῸ ΝῸΜ ΄ Ἵ 

ΡΟᾺΡ 1688 Ἐἰιαίβ.» [4].Α ποὺβ 4 Ὄχροβθὺ δὺχ γϑιιχ ἀθ ἴοιιβ 

ποίγθ ν]8 δὖ πο5 ϑῃββιβ:ῃθιηοηΐβ, 46 ρθυ 4186, ΡΟ πῸ 

ΠΟὰ5. ΓΘ ρᾶ5 ἴα σοηπαϊίγο 46 νουβ, ΠΟῸΒ ὯΘ ΒΟΥΟῺΒ 

ΓΟΒΡΟΠΒΆΡ]68 ἀδνδηί ποΐρϑ Θοπμβοῖθηοα (νου. {πέ}., ἃ 15), 

465 Τα πο 5 {16 νΟΙ15 ΘΟΙΠΓΊΘ {γ162 ρᾶΡ ἸΡΠΟΡΔΏΟΘ : ἃ νΟΊΙ8, 

ὁομῆτηα 16 ἀδηπαπάθ ἰὰ γαΐβοπ, 46 ποιβ δπίθηάγο οἱ ἀθ 

Ἰυξδν ἀνθὸ ᾿πηραγηα]ό. [5] 31, ἀπὸ ἴοἱβ ἐοϊαϊρόβ, νσιιβ 
πΡβοννοΣ ρὲ5 ἴα [υϑέϊ06, νΟΙΒ. ΒΟΓῸΖ ἀόβουιπιδὶβ 58η5 

θχουβθ ἀδναηίΐ Ὀῖθα. 

ΙΝ, ὕ] ποπὶ ποδί ωἰἱ Ροῃ ΗΠ τηδανδὶβ : 66 ϑοηΐ 165 

δοίοη5 4] 5Ὗ τα δομοπί χα} ἰααΐ μπιροῦ. Α πθ σοῃβὶ- 
ἀέγου {16 8. ποπ 4] ὨΟὰ5. Δοοῦβθ, ΠΟῚΒ ΒΟΠΊΠΊ68 [68 

ῬΙι85. νϑγίμοιχ ἀθ8 ΠοιηπΊε8. [ χρηστότατοι . οἵ. χρισ- 

τιανοί]. [2] Νοὺβ π ρθηβοπβ ρᾷ8 αι! βοΐ Ἰυβίθ ἀρ 
Ργόϊθημἀσο δίγθ δρβοὺβ β8ὺ} ἡοΐγβ πῸπὶ 860}, 51 ΠΟῚΒ 

ΒΟΠΊΙΗΘΒ. σΟην ΔΙ Πσι5. 46 ΟΥΙΘ : Ιη818 1581, 51] οδὺ 

ΡΡομνό χα ποίγο βΌπΡο 46 ν]6 ἢ 8 ρᾶ8 ρ]8 σοπραβὶο 

46 ποΐρθβ ποῖῆ, νοΐγσθ ἀθνοὶν δϑί 46 ἴαῖγβ ἰοιβ᾽ νὸβ 

εἰξογίϑ, βΡοὰ ὯΘ Ρᾷ5 δίγο γόργϑἨθῃβι!θ5 δὴ ᾿πβί!6θ, 6 
Ραυπββαῃΐ 1] αδίοταθηί 465 ἱπποσθηΐβ. [9] [8 ποπι 568] 
πθ ρϑαΐξ γὶβοῃῃδ]οσιθηῦ ὄΐγο ἀῇ {ρα ἃ 16 Ἰουδηρα οὰ 

ἐὯὰ Ὀ]ᾶπηθ, 51 ᾿Ὃπ πὸ ροαῦ ἔγοῦνον ἀδῃβ 168 δοίθβ στ 

ἀθ Ἰουδ8]6 οὰ 46 ογὶπιϊηδὶ. [4] [π ἀοουβέ ρϑγαῖξ-} 
ἀδναπΐ νοῦβ, νοῖδ 6 19 ἔγαρροξ ρ88 ἀναπί 46 [ἀν οὶῦ 
οοπναίποι. Ῥοὰν ποὰβ, 16 ὨΟΠλ 868} βογί ἀθ ργϑανο. Εἰ 
οθρθηάδμηΐ, ἃ μ6 οοηβίἀόρου ψ6 ἰ6 ποιῃ, νοὰβ ἀθνυίθς 

Ῥ᾽αιδὲ ομξον ποὸβ δοοιυβαΐίθαγβ. [5] ΝΟῸΒ βοιῆγηθβ δοοα- 
865 ἀ᾽ δίσα ομγόϊξίθηβ. Ἐϑέ-1} ἰαθίθ 46 μαῖγ 16 πιο θὰ 



8 ΡΆΕΜΙΝΒΕ Αροιθαπ:, ΙΝ, θ --ΟἸΥ, 2 

[0] Καὶ πάλιν, ἐὰν μέν τις τῶν κατηγορουμένων ἔξαρνος 

γένηται τῇ φωνὴ μὴ εἶναι φήσας, ἀφίετε αὐτὸν ὡς μηδὲν 

ἐλέγχειν ἔχοντες ἁμαρτάνοντα, ἐὰν δέ τις ὁμολογήσῃ 

ο δέον χαὶ τὸν τοῦ ὁμο- 

λογοῦντος βίον εὐθύνειν χαὶ τὸν τοῦ ἀρνουμένου, ὅπως διὰ 

τῶν πράξεων ὁποῖός ἐστιν ἕλιαστος γε μερς [17] Ὃν γὰρ 

αὔδντες τινὲς παρὰ τοῦ διδασχάλου Χριστοῦ «ἢ το ο- ΜΙ Ω] - ΕΣ Ὄ ΕΣ 

μὴ ἀρνεῖσθαι ἐξεταζέμενοι παραχελεύονται, τὸν αὐτὸν τρό- 

πὸν χαχῶς ζῶντες ἴσως ἀφορμὰς παρέχο ἄλλως δὶς ΣΝ 
Ἢ [3 μῚ -᾿ Ὁ τὸ 

- ὧν 
χαταλέγειν τῶν πάντων Χριστιανῶν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν 

αἱρουμένοις. [8] Οὐκ ὀρθῶς μὲν οὐδὲ τοῦτο τράβτεται 

χαὶ γάρ τοι φιλοσοφίας ἔνομα χαὶ σχῆμα ἐπιγράφ' οὐαί 

τον τῆς ὑποσχέσεως πράττουσι᾽ γινῴσ- 

τὰ ἐναντία δοξάσαντες χαὶ δογματί- 

σαντες τῶν παλαιῶν τῷ ἐνὶ ὀνόματι προσαγορεύονται 

φιλόσοφοι. [9] Καὶ τούτων τινὲς ἀθεότητα ἐδίδαξαν, καὶ 

τὸν Δία ἀσελγῇ ἅμα τοῖς αὐτοῦ παισὶν ᾿οἱ γενόμενοι 

ποιηταὶ χαταγγέλλουσι' χἀχείνων τὰ διδάγματα οἵ μετερ- 

χόμενοι οὐκ εἴργονται πρὸς ὑμῶν, ἄθλα δὲ χαὶ τιμὰς τοῖς 
ῃ ἢ 

εὐφώνῴς ὑδρίζουσι τούτους τίθετε. 

Ψ. Τί δὴ οὖν τοῦτ᾽ ἂν εἴη; ἐφ᾽ ἡμῶν, ὑπισχνουμένων 

μηδὲν. ἀδικεῖν μηδὲ τὰ ἄθεα ταῦτα δοξάζειν, οὐ χρίσεις 

ἐξετάζετε, ἀλλὰ ἀλόγῳ πάθει χαὶ μάστιγι δαιμόνων φάύ- 

λων ἐξελαυνόμεγοι ἀχρίτως κολάζετε μὴ φροντίζοντες. 

ἐπεὶ τὸ παλαιὸν δαίμονες [2] Ἑϊἰρήσετι τὰι γὰρ τἀληθές 

φαῦλοι, ἐπιφανείας ποιηδάμενοι, χαὶ γυναΐχας ἐμοίχευσαν 

Ι 
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ἡστόν] ἢ [6] 51, ἀοναπί οοἰία δοουβαίϊοη, ααθΊ αι ἊΠ 

νἷθηί ἃ πὶθν Θὴ ράγοὶθ δὲ ἃ ἄἴτθ 41}. π΄ δϑί, ρὰβ ομρό- 

ἴδῃ, νοῦβ 18 Γθηνουθζ ΡΟ οοἰίθ γαίβοπ, 416 νΟΙ5. ΠΘ 

ἴῈὸ ἔργοῦνοζ. ρᾷ8 σοΌρΑὈ]6; πηδῖ8 5} ἄνοιθ, 505 ἄνθια 

πιὸπηθ 16 ἴα! οοημάἀδπιηθν. 1 ἰδυιάγαϊ τ Θχατηῖπδν ἰὰ ο0π- 
ἀυι6 46 σο]αϊ ὰ] ἀνοῖιθ δἰ 46 δϑὶαὶ χαϊ πἰθ, ροὰν 46 
ἐμασαῃ τηοηΐμο 66. 41} δϑί ρᾷγ 8568 δοίθϑ. [7] ὕθὰχ ααὶ 

οἠΐ ἀρρτγὶβ ἃ Ἰ᾿όοο]8 4ὰ (Πε18ι ἃ πθ ρὲ8 πῖθὺ ἀδθνδῃΐ 165 

{ρυηαιχ ἀοπηθηΐ ἀπὸ ρραπάο Ἰθφοη, ΘΘῸΧ ρὲ ΘΟπέρθ, 

χυὶ νἱνϑαΐ πιὰ] οαγηίββοηί ροαύ-δίγο ἢ ρΡόϊθχίθ᾽ ἀὰχ 

δοοιβίοη5 τηθηβοηρόγοβ ἀ᾽ Ἰπιριό6 οἱ ἀ᾿ Ἰπ] υβίϊοθ. χαὶ 
βοηῦ ρογίόθ5. σοηΐτο ἔοιβ 165 ομγόϊίοηβ. [8] Μαῖ5 οἷδϑδι 
οοπέγαϊγο ἃ ᾿᾿ὁαυϊίό. Π γν Θῃ. ἃ αὶ] 56 ραγεπί, ἀὰ ποτι οὐ 

ἀπ πηδηΐθαι. ἀθ ῬΒΠΌΒΟρΠΘ, οὐ ἀοπύ ἰὰ οοπάυϊίθ. τ 

τόρομ ρ88 ἃ σρίίο ρνόϊομπίοη, οὐ νοὰβ πἸΡΠΟΓΟΣ ρὰβ5 
46 165 ἀποῖθῃβ αὶ οἠΐ οἷι 105 ΟρΙμἸοὴ5. οὐ 165 ρυποῖρθ8 
8 ρ'ιβ. ορροβόβ. βοπί ἰοὰβ θουηρνῖβ Βοὰ8 οὐΐίθ ἀπ 18 
ἀδηοτηϊπαίϊοπ ἀθ ρἈΠ]Οβορμοβ. [9] (ονίαϊπβ ἃ δηέγο Θὰχ 

δηβοιρηῃγθηΐ 1᾿ αἰ μόϊβιηθ ἢ 168 ροῦίεβ νἱθηπθηί, οἱ τὰ- 
οομίοηΐ, 165 ἱπηρυτοίέβ ἀ6 Ζθιβ οἱ 48 865 δηΐαπίο : δὲ νοῦιβ 

ὨἸΠΊΡΟΒΟΖ ρᾶ8 8||6008 ἃ ΟΘτχ «πὶ δχροβθηΐ 665 θηβϑὶ- 

δμοπΙΘηΐβ ; νου ΘΟΟΟΡΘΣ ὧθ8. γόθοιηρθηβθβ οὐ 465 
Βομμθατβ ἃ ορὰχ ααἱ ἀόβιθηΐ ίἄνθο ἂρύ ἀθ5 οαίταραβ ἃ 
ἰὰ ἀϊνίπιιό, 

Ν, Θυ οδίτοθ π6 οοἷα νϑυΐ ἀἶγο ῦ ΝΌμΒ, ποὰβ [α]- 
β0Π8 ὈΓΟΓ Θσϑίομ (6 ΤῸ] 16 τηᾺ] οἱ 46 πθ ρᾶβ Θηβοίβ 
005. ἰτηρϊόξό5, οἴ, 888 χα ΠΡ ΠΟΐΡΒ. Οᾶτ858, ΡῈ ἀπ 
ἐπιρογίϑηηδηῦ ἀνθαρ]ο, βοιι5 [16 ἔοοῦ ἀ65 ρόμπίθβ ἦπὶ τη], 
γοι8 6 νου ἔαἰίθϑ ρ88. Βοῦρα Θ 48 ποιβ ἰγᾶρρθϑι 5898 
᾿προπιθηῖ, [2] 1] ἔδυΐ αἷνο 1ὰ νάνι ό, 1,65 ρέμπίοβ ἀπ τα], 



1τ0 ΡΒΕΝΙΝΒΕ ἀΡοιθαῖε, Ν, 8. -- ΟῚ, 2 

χαὶ παῖδας διέφθειραν καὶ φόδητρα ἀνθρώποις ἔδειξαν, ὡς Ψ Ρ φ ᾽ Ὃς 
ἣ- 

καταπλαγῆναι τοὺς οἱ λόγῳ τὰς γινομένας πράξεις οὐχ 

ἔχρινον, ἀλλὰ δέει συνηρτασμένοι καὶ μὴ ἐπιστάμενοι δας 

μονὰς εἶναι φαύλους θεοὺς προσωνόμαζον, καὶ ὀνόματι 

ἕχαστον προσηγόρευον, περ ἕχαστο Ὸς ἑαυτῷ τῶν δαιμόνων 

Ἵ« ι , ἣ 
ἐτίθετο. [3] Ὅτε δὲ Σωκράτης λόγῳ ἀληθεῖ χαὶ ἐξετασ- 

τῶν δαιμόνων τοὺς ἀνθρώπους, καὶ αὐτὸν οἱ δαίμονες διὰ 

τῶν χαιρόντων τῇ κακίᾳ ἀνθρώπων ἐνέργησαν ὡς ἄθεον 

α χαὶ ἀσεδὴ ἀποχτείνεσθαι, λέγοντες χαινὰ εἰσφέ κι] ἂν Ξ 

δαιμόνια" χαὶ ὁμοίως ἐφ᾽ ἡμῶν τὸ αὐτὸ ἐνεργοῦσιν. [410 

γὰρ μόνον ἐν Ἕλλησι διὰ Σωκράτους ὑπὸ λόγου ἠλέγχθ᾽ 
᾽ 

ταῦτα, ἀλλὰ χαὶ ἐν βαρθάροις ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ λόγου μὲρ- 

φωθέντος καὶ ἀνθρώπου γενομένου καὶ Ἰησοῦ Χριστοῖ 

χληθέντος, ᾧ πεισθέντες ἡμεῖς τοὺς ταῦτα πράξαντας δαί- 

μονὰς οὐ μόνον μνἡὴ ὀρθοὺς εἶναί φαμεν, ἀλλὰ χακχοὺς καὶ 
; πρὸς ἈΝΑ 

ς ς ἀρετὴν ποθοῦσιν ἀνθρώποις 

τὰς πράξεις ὁμοίας ἔχουσιν. 

ΥΙ. Ἔνθεν δὲ καὶ ἄθεοι χεχλήμιεθα᾽ καὶ. ὁμολογοῦμεν 

τῶν τοιούτων νομιζομένων θεῶν ἄθεοι εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ 

ἀληθεστάτου καὶ πατρὸς δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης χὰ 
ἐς τ νέειν, ὦ τευ. τὰ ἣν [ 

τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἀνεπιμίκτου τε κακίας θεοῦ" [2] ἀλλ 

ἐχεῖνόν τε χαὶ τὸν παρ᾽ αὐτοῦ υἱὸν ἐλθόντα καὶ διδάξαντα 

ἡνᾶς ταῦτα, χαὶ τὸν τῶν ἄλλων ἑπομένων καὶ ἐξομοιουμέ- 

γων ἀγαθῶν ἀγγέλων στρατόν, πνεῦμά τε τὸ προφητιχὸν 

σεδόμεθα χαὶ προσχυνοῦμεν, λόγῳ χαὶ ἀληθείᾳ τιμῶντες; 
Ϊ 
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Δρραγαιββαηΐ δαίγοίοιβ ΒῸΡ Ιὰ δυο, υἹἱοϊὀγθωΐ 168 

[θπιπη68, σογγοιηρινθπέ 165. δπίδηίβ, ᾿πβριγὸγθηΐ Τ᾿ όρου- 

γνὰπί8 Δπχ ΠΟΙΊΤΏ85, [ὐραγέ ᾿ σραχ-οῖ π βαγοπί Ρ88 

ἈΡΡΓόΟΙΘΡ 068. [ὉΠ|5 Β6]0ὴ 1ὰἃ ταΐβοη, πηαῖ8 88 188. 46 

ονραϊηίθ, δὲ Π6 γθοοηπαίββαμί, μὲ 5. 1ἃ τη] ἀ88 ἀόιηοηβ, 

115 105 ἀρροϊὀνθῃέ ἀϊοαχ οἱ ἀοπηὸγοηῦ ἃ σπάσαι ἀἶθαχ 18 
ποῦ αα] β΄ ὁέαιἱ οἰοῖδι. [3] ϑοογαΐθ, {ιρϑᾶπῦ 668 
6Πο505 ἃ 18 Ἰιπηϊὸρ ἀθ 1ὰ γαίβοῃ εὖ ἀβ 1ὰ νόγι(6, οοβανα 
ἀ ἐο!αῖγον 165 ΠΟπΊπ]65 δἱ ἠθ 165 ἀδίουσπον ἀπ οαἹθ ἀ68 

ἀόπηοη ; τη815 165 ἀόπιοηβ, ρὰσ ᾿Ὄγρᾶπο 465 τηδομαμπίβ, 

ἰὸ ἥγοην, οοπάδπιπου οοπισμθ αὐμόθ οὐ πηρῖο, βοὲὸ ρνό- 

ἰοχίο χα ᾿πίροάα!ϑαὶϊν 4685. ἀϊν Ἱτό5. πόαν 6115. (νον. 
[πίγ.. 8 19). Π5 οα' ἀβοηΐ 46 στηόπηθ ἤν ρα ποι8. [4] 
(λρΡ ο6. π᾿ δῖ ρὰβ βθι ϊθπιθηΐ οΠδχ 165 ατϑοβ οὐ ρὲ ἴὰ 

θουσμα ἀ6 Ββοογαίθ {πὸ 16 Ἅ ρΡ6 ἃ ἔαϊΕ δπίθπαγο αἰπϑβὶ 

ἴα νόνι6 ; - πηαῖβ. 168 ΒΆΡθαρεΒ ἀθιβδὶ Ὅηΐ ὁϊό ὀο]αϊνόβ 

Ρᾶν 1Ὲὰ τηῦπηθ ψογθο, γον ἀππθ [ΟΡΘ. ΒΘΏΒΙ5]6, 
ἀονοπῖι Ἀρπηπηθ οἱ, δρρϑὶό «ζ{όβυβ- Ομ γιβί, δὲ ποὶβ 48] 

ΟΡΟΥΟμΒ. 8 ἴπ], ποὰβ ἀἰβομβ 46 165 ἀόπιοιβ αὶ 58 
80η{ τη ῃ  οβί6θβ. π6 8οπί, ρᾷϑ 165 ΒΟ βέμπίοβ, τηὰῖβ 168 
δόμ!θ5. ἀπ τὴ} οἱ ἀρ ΠἸπιριόϊό, ῥυϊδαι᾽ 5. π᾿ ἀριβδϑηῦ 

τηὸπιθ ρᾷβ σοπιπιθ 165 ΒοΙηπιθ5 απ] αἰπιδηί 1ὰ νϑυία, 

ΨΙ, ψοιὰ ροῦγααοι οας ποὺθ Ἀρρ6}16 αὐμόθβ, Οὐ 

οορίθ8, ΠΟὰΒ ᾿᾿ἀνΟΟΉ8, ΠΟΙΙ5. ΒΟΙΊΤΩΘ5 [65 αἰΠόθ8 ἀ6 068 

Ῥγόϊθιἀπ5 ἀἴδαχ, πλαὶβ ΠΟῸΒ ΟΡΟΥΟΩ5 απ ΠΏ 1θὰ ὑγὸβ νταῖ, 

Ρὸγο ἀ6 1ὰ Ἰαβίϊσθ, 46 1 βαρθββα οἱ 465 δίγθ5. νογίιβ, 
θη 4] 6 86 πηόϊδηρο τίοπ ἀ6 π|8]. [2] ἄνοο [ὰ] ποὺβ 
νόμπόγοηβ, ΠΟοὶβ δἄογοι ΠΟῸΒ. ΠΟΠΟΙΌΠΒ 6 ΘΒρ ΙΗ, 

δ δὴ νόγιὁ 16 ἢ]Β νϑᾶὰ ἀ᾽ αιιρτὸβ 486 Ἰὰϊ, ααϊ ποῖιβ ἃ 

ἀοῃπό οϑ5. διβαιρτιθπιθπίβ, δὲ 1 ἀγπιέθ 465 αυιΐγαβ ΒΟῺΒ 
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[οἵ. 9οη. τν, 324], καὶ παντὶ βουλομένῳ μαθεῖν, ὡς 

ἐδιδάχθημιεν, ἀφθόνως παραδιδόντες, 

ΨΠ. Αλλά, φήσει τις, ἤδη τινὲς 
᾿ σαν χαγοῦργοί. [2] Καὶ γὰρ πολλο 

τοτὲ τῶν χατηγορουμένων τὸν βίον ἐξετάζητε, ἀλλ᾽ οὐ 

διὰ τοὺς προλεχθέντας χαταξιχάζετε. [3] Καθόλου μὲν 

οὖν χἀνεῖνο ὁμολογοῦμεν, ὅτι ὃν τρόπον οἱ ἐν Ἕλλησι τὸ 

αὑτοῖς ἀρεστὰ δογματίσαντες ἐκ παντὸς τῷ ἑνὶ" ὀνόματ! 

φιλοσοφίας προσαγορεύονται, καίπερ τῶν δογμάτων ἔναν- 

ϑ τίων ὄντων, οὕτως λἀαὶ τῶν ἐν βαρόάροις γενομένων χαὶ 

δοξάντων σοφῶν τὸ ἐπιχατηγορούμενον ὄνομα χρινόν ἐστι' 
, Ἴ ὁ ν᾽ Χριστιανοὶ γὰρ πάντες προσαγορεύονται. [6] Ὅθεν πάν- 

τῶν τῶν χαταγγελλομένων ὑμῖν τὰς πράξεις χρίνεσθαι 

ἀξιοῦμεν, ἵνα ὁ ἐλεγχθεὶς ὡς ἄδικος χολάζηται, ἀλλὰ μὴ 

ἔλεγκτος φάνηται, ἀπολύηται Ὡν- ὡς Χριστιανός ἐὰν δέ τις 

ΣΧριστιχνὸς οὐδὲν ἀδιχῶν, [8] Οὐ Ὑὰρ τοὺς χατηγος 
ΡῈ 

ροῦντας χολά ἄξειν ὑμᾶς ἀξιώσομεν" ἀρκοῦνται γὰρ τῇ «προ- 

σούσῃ πονηρίᾳ χαὶ τῇ τῶν καλῶν ἀγνοίᾳ. 

Ι 

ΨΠΠ, ΔΛογίσασθε δ᾽ ὅτι ὑπὲρ ὑμῶν ταῦτα ἔφημεν ἐκ 

τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι ἀρνεῖσθαι ἐξεταζομένους. [2] ᾿Αλλ᾽ οὐ 

βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες" τοῦ γὰρ αἰωνίου καὶ καθα- 

ὃν βίου ἐπιθυμοῦντες τῆς μετὰ θεοῦ τοῦ πάντων πατρὸς 

αἱ δημιουργοῦ διαγωγῆς ἀντιποιούμεθα, καὶ σπεύδομεν 

ἐπὶ τὸ ὁμολογεῖν, οἱ πεπεισμένοι καὶ πιστεύοντες τυχεῖν 
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δηρ88. (νον. {πίν., 8. 19) αὶ 1᾿δβοορίθηί δὲ χὰὶ ]ὰ] 
το βου Β]θηΐ, δὲ 1 Ἔβρεῖρ ρρορμπόϊαθ. νοΠὰ 14 ἀοοίγη8 

416 ΠΟΙ5. ἈνΟῚΒ Ἀρρυῖβθ οἱ 4ὰ6 ποὺβ ἰγαηπβηηθίςοιβ 

Ἰρόνα]οπιοπί ἃ φυϊοοηααο νοαΐ 5 Ἰπδίραϊγθ. 

ΜΗ 

(ςοπγαίποιβ (6. ορίηηθ. [2] 5ὅ8η8 ἀοαίθ, Ἰούβᾷιθ νοὺβ 
Μαὶβ, ἀϊγα- (του, 465 ομρόϊζιθῃβ οπί ὀΐό ἀγγϑίόβ οἱ 

ὀχαπιίπος Ιὰ σομά θα 465 δοσιβόβ, 1} νοὺβ ἀγιΐνο 

βοινοπῦ 4 6π ΘΟηἀδτηηοῦ ὈδατισΟιΡ, ΠΙΔ5. ΠΟῚ μὲβ 

μϑΓ66 418 ἀ᾽ Δα 08 οπΐ ὀξέ οἱἱέβ ἀναῃΐ δὰχ (νου. ἐπέγ., 

5.10). [3] ΝοΙοΣ ἀπ ἔαΠ!, ρόπόγαϊ ατι6 ΠΟΙΒ ΓΒΟΟΠ ΠΕ ΙΒΒΟΠΒ: 

6 πηδῃλθ 46 οΠι6Σ [65 ἄγβοβ, ἰουΐ 16 τποθ ἄρρθ}]8 

φοπιπυαπόπιθηί, ρΒΠΟΒΟΡΗ 685, οϑὰχ ααΐ οχροβθηΐ 165 ἀοο- 

{ὐἴπο5 «ἘΣ ἰθὰν Ρ]ἰβθηί, πο]. 6 οομίγδάϊοίοιΡοβ 4 6116 5 
Ριἰββοπΐ δίνθ, δἰῃβὶ, Ομ 105 ῬΆγΡαγθβ, σθαχ 4 βοπΐ οὰ 

μάβϑοηΐ ΡΟᾺΡ 586Ρ65, Οαὗ γϑοὰ ἅπὸ ἀόηουαϊπδίϊοη οΟτ- 
ΠΠ : ΟἹ 168 Δρρ6}16 ἰοιι5 οῃγόϊζθηβ. [4] 51 ἄοπο οῃ 
ἰεὲ8. δόοῦβθ ἀδναηΐ νουϑ, ποὰ5 ἀθπιδηάοηβ {ὰ ῸΠ Θχᾶ- 

τη ᾿θὰν οοηάυϊΐο οὐ 40 Ο6101 αα] βογὰ οομναίμοα 
801 ΘΟ ἀδΙηπ!6 ΘΟΠΙΠῚ6 ΘΟΌΡΑΡ]6, πια 8 ΠΟῚ ρᾶ5 ΘΟΥΏΠΙΟ 
ομρόϊοπ : 51 φαοϊψα Ἂπ οδί γοοόππα ἱπποοθηΐ, σαὶ] βοὶΐ 

ἈΡΒΟῚΒ. Θομηπιθ ομρό θη, π᾿ όλχηῦ δὴ τίθπ σοῦρΑρΡΙθ. 

[5] Νοὺβ πὸ νοὺβ ἀοπῃιαμάογομβ ρὰ8 48 βόνιν οοηίγθ 
ποθ ϑοουιβαίοιγδ : 115. βοηΐ' βυ [Πβατητηθηΐῦ ρα Π18. ρὲ ἰὰ 

οὐπδοίοηοθ ἀα ἰοὰνΡ ρογβάϊο, οἱ ἰθὰν ᾿Ἰβμόγάποθ ἅἀὰ Ὀίθῃ. 

ΨΠΠ. Ποπιάγαυθς 6. οἾϑϑέ ἀἄδπβ νοίγ ἱπίόγϑί, {8 

ΠΟΙΒ΄ ραν] μΒ. ΔΙηΒὶ ;Ὡ ΟΡ πίοι ΡΟΌΓΓΙΟΏΒ. ηἶθ φαδπα 

ΠΟᾺΒ ΒΟΙΏΠΙ6Β ἱπθυτορόβ. [2] Μ815. ποῖι8 πΠΘ ψου]ΟΠΒ ρᾶ5 

Δομοίον [8 νἱ8 ἂὰ ργὶχ ἀΐπῃ τηϑηβοπρθ. ΝΟ ἀόβί τη 5 
ἴὰ νἱθ ὀίβθγῃθ!θ δὲ ἱποογγαρέ}]8 : ποιβ ρῥγόϊόγομιβ 

νἶντα ἄνθο Ὠίθι, 18 θὸγθ δἱ 16 ογόδίθῃν 46 1 απίνοιβ. 
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τούτων δύνασθα! τοὺς τὸν θεὸν δι΄ ἔργων πείσαντας, ὅτι 

αὐτῷ εἵποντο καὶ τῆς παρ᾽ αὐτῷ διαγωγῆς ἤρων, ἔνθα 

χαχία οὐκ ἀντιτυπεῖ. [3] 'Ως μὲν οὖν διὰ βραχέων εἴπεϊν, 

ἃἅ τε προσδοχῶμεν χαὶ μεμαθήχαμεν διὰ τοῦ Χριστοῦ χαὶ 

διδάσχομεν ταῦτά ἐστι. [4] Πλάτων δ᾽ ὁμοίως ἔφη ἹῬαδά- 

βανθυν χαὶ Μίνω χολάσειν τοὺς ἀδίχους παρ᾽ αὐτοὺς 

λϑόντας [Οογσία5, ὅ23 Ἐ,, δά ΑἹ' ἡμεῖς δὲ τὸ αὐὴὸ 

πρᾶγμά φαμεν γενήσεσθαι, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, χὰν 

τοῖς αὐτοῖς σώμασι μετὰ τῶν ψυχῶν. γινομένων χαὶ 

αἰωνίαν χόλασιν χολασθησοψέγων, ἀλλ᾽ οὐχὶ χιλιονταετῇ 

περίοδον, ὡς ἐχεῖνος ἔφη, μόνον [ΡῬΊΑΤΟΝ, Ἐερ. Χ 

Ρ. 15 Α΄; βλόδάγο, ρ. 249 ΑἹ. [5] Εἰ μὲν οὖν ἄπισ- 

τον ἢ ἀδύνατον τοῦτο φήσει τις, πρὸς ἡμᾶς ἣ ἤδεὶ ἡ λάψῃ 

τες ἐλεγχόμεθα. 

᾿ ΙΧ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ θυσίαις πολλαῖς χαὶ πλοχαῖς ἀνθῶν 

τυμῶμεν οὖς ἄνθρωποι μορφώσαντες χαὶ ἐν ναοῖς ἱδρύσαν- 

τες θεοὺς προσωνόμασαν, ἐπεὶ ἄψυχα καὶ νεχρὰ ταῦτα 

γινώσχομεν χαὶ θεοῦ μορφὴν μὴ ἔχοντα [οὐ γὰρ τοιαύτην 

ἡγούμεθχ τὸν θεὸν ἔχειν τὴν μορφήν, ἥν φασί τινὲς εἰς 

τιμὴν μεμιμῆσθαι), ἀλλ᾽ ἐχείνων τῶν φανέντων χαχῶν 

δαιμόνων χαὶ ὀνόματα χαὶ σχήματα ἔχειν. [2] Τί γὰρ δεῖ 

ἰδόσιν ὑμῖν, λέγειν, ἃ τὴν ὕλην οἱ τεχνῖται διατιθέάσι 

ἔοντες χαὶ τέμνοντες χαὶ »,«ὠνεύοντες χαὶ τύπτοντες ; χαὶ' 

ἐξ ἀτίμων πολλάχις σχευῶν διὰ τέχνης τὸ σχῆμα μόνον 
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Νουβ ἀνοηβ μὰΐθ 46 σοῃίθδβθν ποίγ [οἱ, ΡῬουβαδαόβ αὰθ 

τϑυχ-ἰὰ ρουγγομΐ ομίθηϊν ο6. Ῥοπῆθαν, ααὶ δυροπέ 

ἰόπποιθμό ἃ Ὠῖθα μὰν ἰθαγβ αὔντθβ 4}}8 ΓὉπέ βαῖν] οἱ 

{1115 οπέ δβρὶγό ἃ οϑί(β νὶθ 41] β' ἐσοιίθνα δυργὸβ 46 

[πὶ, Πα ΟΟΘ ΒΒ: 016. ὅπ πιὰ]. ἢ[8] Μολὰ θὰ ρθὰ 46 πηοίβ 

μοί δβρόγϑῃσθ, 1ὰ ἀοοίγίπθ. 4π6 ποὺβ. ἈΝΟῺΒ. ἈρρΓΙδῸ 
ἄπ Ομγῖβί δὲ αἀὰθ ποὶβ ϑηβθίριοηβ. [4] Ρ]αίοη ἀϊ 46 
Ἀμαἀαπιαπία οὐ Μίποβ ραπίγοηΐ 165 σου ρΆ 165 ὑγαά αἱ! 

ἃ Ιθὰν ἔγίθαπα] : πο ἀἰβοὴβ ΠΟῸΒ 155] 46 68 ἴᾳ58- 
ἱποηΐ βορὰ βϑπάιι, τηὰ]8 ΡὰΡ 16 ΟΒγῖβί. [,68. τηόομδηΐβ 

μοπιραγαϊγομῦ ἄνθὸ ἰΘΌΓΒ ΘΟΡΡ5. δ ἰθὰγ5 ἂπιθ8, δὖ [61 

βιρρ!ῖοο ἄπγογα ὀΐθυπθ]]ουηθηΐ, δὲ ἤοῖ ρὰ5 βθιυϊθιηθηΐ 
μοπάλῃξ ἀπ6 μέν! ο θ᾽ 48 π|1}16 8:18, φοτηπῖο [6 ρρόϊοπ αἱ 

βιαίοπ. [5} (δα νοῦβ ραγαϊέγα ρϑυΐ-δίρο ἱποροσαθ]α οὰ 

ἸΠΡΟΒΒΙΠ]8 : τηαῖβ, 51 Ὑ ἃ ΘΡΡΘῸΣ, οοδὺ ποίγθ αἴαϊτθ οἱ 

μβὸῃ 66116 ἀἰὯπ απίγθ, ἰϑηΐ 46 ποὶὶβ ΠΒ6 ΒΘΡΌΠΒ. ρὲ 

βοπ να ΠΟ5 48 ΟΥΙΠ16. 

ΙΧ. 51 ποὺβ π᾿ οροηβ ρὰβ 4θ ΠΟ ΓΘῸΧ ΒΔΓ 685 πὶ 

δ Θουσοημο5 ἀο ΠΘαΓ5 ἀὰχ 1Δ0165 410 165 ΒοΙηπη65 οἠΐ 

[μρομπόββ δἰ ἀγββόθβ ἀὰπδ 105 [θΆΡ]685 5008 16 ποτὶ 46 

ἤϊθιιχ, οθδέ {8 ἀδπβ οϑίίθ τηδίϊ γα ὑχαΐο οὖ β8π8 ν]β, 

ΠΟῚ8 ΔΘ ΤΘΟΟΠΠαἰΒΒῸη8 ρᾷ8 1᾿ἀβρϑοΐ Ὧ8 18 αἰ ν᾽ π| 6. Νοὺβ 

[8 ΟΌΥΟΩΒ Ρᾶ5 6. δἰϊδί ψὰρ Ὀϊθα 501} Βϑιβθ ! 8. ἃ 665 

᾿πᾶρο8 488 1ἸῸπ αἰ{ [αἰΐθβ 6π'. 500 ποππθαρ, 12}165 
βογίομξ 16 ποι οἱ βόπί [165 ἃ 1ὰ Γβββθιι πο 46 ο65 

βόῃτο5. ἅτ τ18] αὶ ἀρράγαγθηΐ απίΡϑίοϊβ. [3] Νὰ βᾶνϑζ- 

ἴοΙ8. Ρᾶ8, Β8Π5 4 ἿΙ 5010 Ρδβόϊπ 48 νουβ 16 ἀΐγθ, οοτι- 
ἱπϑηΐ 165 ἀρ 1βέθ5 ἔβαν !]!θπί [ἃ πιαἰ ἰὸν, οοπητηθπέ 115 ἰὰ 

Βο]ββθηΐ, 1 ἐδ: Πθηΐ,. ΄ὰ ἔοπάθπέ οἱ 1ὰ βαξίθηι ἢ 5οα- 

γριΐ, ρρᾶσθ ἃ δὰ αὐί, 468 νᾶ865 ἀἿῸουππδ, θὲ οἤδη- 

βθαηί, βριμθιιβηΐ ἀθ [Ὀγπὴθ οὐ 46 ἤἴριγθ, οὐΐ σθρὰ [6 
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λλάξαντες χαὶ μορφοποιήσαντες θεοὺς 

Ὅπερ οὐ μόνον ἄλογον ἡγούμεθα, ἀλλ. δν ἐφ᾽ ὕόδρει τοῦ 

θεοῦ γίνεσθαι, ὃς ἄῤῥητον δόξαν χαὶ μορφὴν ἔχων ἐπὶ 

φθαρτοῖς καὶ δεομένοις θεραπείας πράγμασιν ἐπομομάζε- 

ται. [4] Καὶ ὅτι οἱ τούτων τεχνῖται ἀσελγεῖς εἰσι χὰ 

πᾶσαν χακίαν, ἵνα μὴ χαταριϑμῶμεν, ἔχουσιν, ἀκριδῶς 

ὶ τὰς ἑαυτῶν παιδίσκας συνεργαζομένας φθεί: 

τῆς ἐμδροντησίας, ἀνθρώπους ἀχολάστου; 

προτευγεῖσθᾶι πλάσσειν λέγεσθαι καὶ μετὰ- 

τῶν ἱερῶν, ἔνθα ἀνατίθενται, φύλακας τοιού- 

τοὺς ἜΠΗ ΝΣ μὴ συνορῶντας ἀθέμιτον χαὶ τὸ νοεῖν ἢ 

λέγειν ἀνθρώπους θεῶν εἶναι φύλακας. ' 

Χ, ᾿Λλλ᾽ οὐ δέεσθαι τῆς παρὰ ἀνθρώπων ὑλικῆς προ! 

ἃς παρειλήφαμεν τὸν θεόν, αὐτὸν, παῤέχοντα πάντα 
Λ 5 ἐχείνους δὲ προσδέχεσθαι αὐτὸν μόνον δεδιδάγ- ο᾽ ὁ 

ΠῚ Ὄ 

μεθα χαὶ πεπείσμεθα χαὶ πιστεύομεν, τοὺς «ἃ προσόντα 

αὐτῷ ἀγαθὰ μιμουμένους, σωφροσύνην καὶ διχαιοσύνην χαὶ 

φιλανθρωπίαν χαὶ ὅσα οἰχεῖα θεῷ ἐστι, τῷ μνηδενὶ ὀγό' 

ματι θετῷ καλουμένῳ, [2] Καὶ πάντα τὴν ἀρχὴν ἀγαθὸν 
" “εὐ ΥΝ κυ 5 22 “ “,7 2 “ἀν 
ὄντα δημιουργῆσαι αὐτὸν ἐξ ἀμόρφου ὕλης δι᾿ ἀνθρώπους 

δεδιδάγμεθα᾽ οἱ ἐὰν ἀξ' βίους τῷ ἐχείνου βουλεύματι ἑαυτοὶς 

δι᾿ ἔργων δείξωσι, τῆς μετ᾽ αὐτοῦ ἀ ἀγαστροφῆς καταξιωθῆναι 

παρειλήφαμεν συμθασιλεύοντας, ἀ ἀφθά ρτους χαὶ ἀπαθεῖς γένο" 
3] " ἭΝ 

μένους. [9] Ὃν τρόπον γὰρ τὴν ἀρχὴν οὖκ ὄντας ἐποίησε; 

τὸν αὐτὸν ἡγούμεθα τρόπον διὰ τὸ ἑλέσθαι τοὺς αἱρουμένους 

τὰ αὐτῷ ἀρεστὰ καὶ ἀφθαρσίας καὶ συνουσίας χαταξιωθῆναι. 

Ι 
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βοῦι ἄ6 ἀΐοαχ, [3] Αὐδοὶ, οδίτος ἃ ΠῸ5 ὑϑιιχ ὅπ ἈΡβαν- 
ἀϊιό, «6 ἀϊ5-͵8, ἀπ ουίγαρθ ἃ ἰὰ ἀϊνίπι6, ἀσῃί 1ὰ 

βιαηάθαγ οὐ ἴὰ παΐαγθ βοηΐ πο  Ὁ165, 46 ἀοηηοι 801 

πο ἃ (65 Οὐνθοϑ σου ρΙ15165 οΡ. αἱ οπΐ ᾿δϑβοίῃ 

ἀείγο οπἰγοίθημθβ ρᾶγ ἰὰ τηαΐπ 46 ᾿᾿Βοπιπιο. [4] ΕΤ νοῖιβ 
βϑᾶνοζ Ἀθη 406 065 δρίἰβίβθ διιχ- Πηδη]ο5. δου (65 

ἀόραιομμόβ οὲ 415 βοπΐ Ἰνρόβ ἃ ἴοιβ 105 νἱοοβ;; ἢ] 

πἾδδ8( ρᾷ8. θϑβοῖῃ 46 165 ὀπιιπιόγθι"; [15 ν]ο]θηΐ 105 συ πο8, 

ΠΠ165 αὶ 165 αἰάδηξ ἀΔπ8 ἰϑαγθ ἔγράνδιχ. [5] Ὁ ἀνθυρ]ο- 

ποθὴ! } (θ βοπΐ ἀθ8 ἀόρθαιομόβ, ἃ νοῦβ δὴ ογοίρο, αὶ 

ὁρόρπέ δ ἰδροπηθηξ 188 αἴθιιχ 416 νοῦβ δάοτγο ἰ οι 

ἴαϊι68. ἀθ (615. Ποτηπι88 165 βΆΓ 4165. 465. ἴβπιρ]65 οὰ 115 
γέβιἀθῃ!, δὲ νοὰβ Ὡ8 ΘΟΠΊΡΡΘΠΘΣ ΡρῈ5. 418 οἶδββὲ ὑπ6 

ἱπιρίόξό χὰθ 48 ρθῆβθι οὰ 48 αἶδβ 4186 488. Βοιῃπηθβ 

βοϊθηύ 165 βΆΓΡ Ι6Π8 4685 ἀἰθαχ 
Χ, Νοὺβ βᾶνοπβ 6 Ὀϊθὰ π᾿ ἃ: ρὰβ Ρϑβοὶπ (65 ἀοπβ 

πιαἰόν!68]5. 465. ΠΟπμΠ]65, ρυΐϊβαιιθ ΠΟῸΒ νουθὴ5. ΧΑ] 
ἄἀσππθ ἰοαῦ; πηὰϊδ ποὺβ ἄνῸΠ5. ρρΓΪδ8, Ποτβ ΟΡΌγΟΙΒ οὗ 

ΠΟ8 ἰΘΏΟῊΒ ΡΟ νγαὶ 40} “ἀργέβ σβὰχ χὰὶ ἰδομοηΐξ 
Δἰμιϊίον. 505 ρϑυϊθοϊίίοηβ, 58 βξαρθββθ, βὰ ἠπβδίϊοθ, 50Π 

ἈΠΊΟῸΡ ἄδ5. Ποπιπιοβ, ομῆπ ἰοὰβ ἴ65, αὐδνιθαΐβ 48 ὁ 

θῖθα, χα ἁιοη ποπὶ ορόδ ὴ8 Ρϑαΐ ποιηπιοῦ. [2] Νοὺ5 

ἀγΟὴ 5. ἀρρΡΙ8. χα ὰ ΠΟΥ ρίπο, οα αἴρι, ὀΐαπιὶ "οη, ἢΐ βον- 

{ἰρ ᾿᾿απῖνονβ 46 1ὰ πιδίὸγα ἰπέργπιβ ἃ οαιι86 465 ΠΟΠΊΠΙ85 

(οἷ, Πιέρ... 11). 8115 58 τηοπίγδῃξ ρᾶγ ἰθιγβ ον ΓΒ ἀἰρπ 65 

ἀθ 805 ἀθββθίῃηβ, ποῖ βάνοηβ 4115 βϑγοηῦ δάτηϊβ ἃ 

γῖνγθ οὐ ἃ τόρπϑι ἄνϑο 1αΐ, Φονθηιβ ἱποουγαρί 0165 οὐ 
ΠΡ ΒΒΙ0165, [3] ν, ποθ ΟΡΌΟΥΟΙ5 486 ἀ6 τηᾶπι6 αα ἃ 

Ῥονίρίπθ Π 168. ἃ ζαϊΐβ αἰοῦβ φὰς. π᾿ ἐξαϊθπί ρὰ5, 468 

τπὸπ8, οθὰχ αἱ Π᾿δαγοπῦ τηόγιἐό ὃὲ ομοἰβιββαπί 168 

ΠΟΥΘηΒ 46 ἴὰ] μ᾽ αἶγα, ἸουΡοηΐ 46 1 Ἰπηπηονί δ] 16 οἱ ἀθ βὰ 
ζυθτιν, --- Δροϊορῖοδ. 3 
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[4] Τὸ μὲν γὰρ τὴν ἀρχὴν γενέσθαι οὐχ ἡμέτερον ἦν᾽ τὸ 

ἔνους δι᾿ ὧν αὐτὸς ἐξακολουθῆσαι οἷς φίλον αὐτῷ, αΐρου 

χαὶ εἰς πίστιν ἄγει Ὡ ἐδωρήσατο λογικῶν δυνάμεων, πείθει τ 

ἡμᾶς. [5] Καὶ ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων ἡγούμεθα εἶναι τὸ 

μὴ εἴργεσθαι ταῦτα μανθάνειν, ἀλλὰ χαὶ προτρέπεσθαι ἐπὶ 

ταῦτα. [6] Ὅπερ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησαν οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι 

πρᾶξαι, ταῦτα ὁ λόγος θεῖος ὧν εἰργάσατο, εἰ μμὴ οἱ φαῦ- 

λοι δαίμονες χατεσχέδασαν πολλὰ ψευδῇ χαὶ ἀθεὰ χατηγορή- 

μᾶτα, σύμμαχον λαῤόντες τὴν ἐν ἑχάστῳ καχὴν πρὸς 

πάντα χαὶ ποιχίχλην φύσει ἐπιθυμίαν, ὧν οὐδὲν πρόσεστιν 

ἡμῖν. 

ὧν - Ξ Ὡ τ᾽ Ξ το Η͂ εἰ Ὁ Έ ἡμᾶς, ἀχρίτως ἀνθρώπινον λόξξῶ ἡμᾶ 

ὃ λεγόντων, ὡς χαὶ 
πα ἣν ΠΝ ΜΗ τε ; , ἐξ τς ἃ 
ὑμῶν ὁμολογεῖν εἶναι Χριστιανούς, γινώσκοντες τῷ ὁμολο- 
ἐν τονθόνακον τὴν Ἰδ κεῖσ τς ς ἢ γοῦντι θάνατον τὴν ζημίαν κεῖσ αϑᾶι; ῥέθετξι " 

ἀνθρώπινον βασιλείαν προσεδοχῶ 

μὴ ἀναιρώμεθα, χαὶ λανθάνειν 

προσδοχωμένων τύχωμεν" ἀλλ 

ΧΙ]. ᾿Αρωγοὶ δ᾽ ὑμῖν καὶ σύμμαχοι πρὸς εἰρήνην ἐσμὲν 
Ἐ“Υ πάντων μᾶλλον ἀνθρώπων, οἵ ταῦτα δοξάζομεν, ὡς λαθεῖν 

θεὸν χαχδεργὸν ἡ πλεονέχτην ἢ ἐπίδουλον ἢ ἐνάρετον 
᾿ 

ἄστον ἐπ᾽ αἰωνίαν χόλασιν ἢ σωτηρίαν 
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βοοίόξό. [4] ΠΠ πὸ ἀόροηάαϊί ρᾶ5 46 πρὺβ 46 σοπηηθ ποθ 

ἀοχιβίθυ  πιᾶὶβ ποῖ δἰίθομθ᾽ ἃ ο6. ααϊ Ἶαὶ ρ]αῖξ, 

ρᾶγ 16 Πρὸ ὁμοὶχ ἀ685 ἰασυ](ἐβ γα ομη61165 χὰ Ἢ ποὺ ἃ 

ἀοημόοβ, 1| ποι 16 ρϑυβαδάβ δὲ 1| ποθ δὲ ἄόππθ ἰὰ 

ἰοἱ, [5] Εἰ ποὰβ ὀγογομβ ΖαἾἿ ἱπιρονίθ ἃ ἰοιβ [65 

Βομλπιθ5. 46 τ ρὲ5 δίγο ἀόΐοιγπμόβ 4 οδΒ. θῃβθίραθ- 

πιθηΐβ, πηϑ}5 ἂὰ οΟηΐΡαῖσο αὟὟ ὄΐγθ νἱνθιιχθηῦ θηοοαγὰ- 

δό5. [6] δγ, οθ. 41 ποπί ρὲ8 ρὰ ἴαϊνα 165. 1018 

δαπιδῖπο5, 6 ὅρρο, ὀίαηξ ἀλνίη, [οἂς [αι, 51 165 ἀπο 5 
ΠΣ Θηΐ χόραπα οομπίτο ποι 465 ἀοοαξαξίοηβ. τηθῃ- 

ΒΟΠρὸΓ 65. οὗ ἱπιρῖ65, Ἀρρο]απέ ἃ Ἰοῖμ 4146 165 ρᾳββ ῃ5 4] 
βοηΐ οὰ. ὁπάσπῃ ἰοὰξ ἃ ἴαϊί πηϑιιναῖθθθ οὐ ἀθ παίμγο 

ναγιόθ. (08 ΔΟΟ.ΒΔΌΙΟΩΒ Π6 πο Ὰ5 αἰλοϊδτιθηΐ ρᾶ85. 

ΧΙ, Ουδπί ἃ νοῖιδ, φυᾶῃ ϑοιβ δηίθηθ ἀϊγο {πὸ 

ποθ. αἰΐοηἀοηβ ἀπ ΓΟΥΘΙΙΠΊΘ, ΝΟΙΒ. ΒΌρΡρΟΒΟΣ ἃ ἰὰ 

Ἰὸσὸγο Τα] 5᾽ΔρῚ ἀπῃ σογασπηδ Ππιπηδῖη. ΜαΙ5 ο᾽οδύ απ 
τογαιτηθ ἀθ Ποιὰ 416 ποῖβ ραν ϊοπβ. (ὧς 4αὶ ἴ6 ρρόανθ, 
οὐδ φυ ἃ νο5 ᾿πίθυγορίοηβ, ΠΟ5 Τόροποῃ8 416 ποὺβ 

ΒΟΙΠΠΊ65 ΟΠ Ρό([6η5, φιαπα ΠΟᾺΒ βάν ΟΠ5. 16 η 488 οθἰ, ἄγθὰ 
ποὰβ γαπᾶγα 1ὰ Ἰηοτί, [2] 81 ποῖ αὐϊϑηἀϊοπμ8 πὰ 

ΤΟΥΔΏ16 Ππππ]81Π, ΠΟῸᾺΒ ΠΙΘΡΙΟΠ 5. ΟΡ Βθαν ον ποίτα νἱθ; 

ΠΟΙΒ ΠΟΙ8 ΟΘΟΒΘΙΊΟΏΒ, ρΟΙη" ΠΘ ρῈ8 δίγϑ ἔγιιβίρόβ. ἀδπβ 

ποίρ8 θββρόγαποθ. Μα]5 ποίι θβρόγαηςβ π᾿ ββί μὲ5. 48 08 

ἰοπιρδ ῥργέβθῃηί  αβδὶ ΠΟῸΒ ΠΘ ΟΥΤΆΙΡΟΏΒ ΡᾺ8 ΠῸΒ ὈΟῸΓ- 
τρᾶιχ, οἱ 4 ΔΠ]Θαγβ, ἀο ἰοαέρ ἴαφομ, π ἔβα 1} ρὰ8 
ἀπο ρῖν ὃ 

ΧΙ. νουβ ἱγοῦναγοζ Θὰ ΠΟῚΒ 168 8118 οὐ 165 ρᾶγέϊ- 
585 168. ρα. γόϊόβ. 46 1ὰ ραΐχ, ραίΐδαιο, 4 ἀργὲβ ποίνθ 

ἀοοίνίπθ, πὰ} π ρϑαῦ ὀοβαρρον ἃ Ὀῖθα, 16 πχξομηΐ, 

Τάνανο, 18 ρβγῆάθ, ρᾷβ ριι5 46 1᾿᾿βοππδίθ Ποπιμηθ, 

τὴ ]5. 46 Ομδοιῃ, 80]Οῃ 5605 αλιντεβ, νὰ ἃἂὰ οπαςπιθξ 
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χατ᾽ ἀξίαν τῶν πράξεων πορεύεσθαι. [2] ΕΪ γὰρ οἱ πάντες 
ΤΩΣ ἜΆΝΗΣ 

ἄνθρωποι ταῦτα ἐγίνωσχον, οὐχ ἄν τις τὴν χαχίαν πρὸς Ἷ 
ὀλίγον ἠρεῖτο, γινώσχων πορεύεσθαι ἐπ᾿ αἰωνίαν διὰ πυρὸς 

χαταδίχην, ἀλλ᾽ ἐχ παντὲς τρόπου ἑαυτὸν συνεῖχε χαὶ 

ἐχόσμει ἀρετῇ, ὅπως τῶν παρὰ τοῦ θεοῦ τύχοι ἀγαθῶν καὶ 

τῶν χολάστηρίων ἀπηλλαγμένος εἴη. [3] Οὐ γὰρ διὰ τοὺς 
᾿ 
" ὑφ᾽ ὑμῶν χειμένους νόμους χαὶ χολάσεις πειρῶνται λαν- 

ἈΝ ἡτὰ πρῖς ΔΝ τ λα 
θάνειν ἀδικοῦντες, ἀνθρώπους δ᾽ ὄντας λανθάνειν ὑμᾶς 
ἐδ κα δὰς ἐς δ " ὡς, ἀεονπρ ιδι δι ἐννρ 
δυνατὸν ἐπιστάμενοι ἀδιχοῦσιν᾽ εἰ δ᾽ ἔμαθον χαὶ ἐπείσθη- 

σαν θεὸν ἀδύνατον εἶναι λαθεῖν τι, οὐ μόνον πραττόμενον 

ἀλλὰ χαὶ βουλευόμενον, χἂν διὰ τὰ ἐπικείμενα ἐχ παντὸς 
ἢ : -  ΎΒΡῚ ἐσετε. [4] ᾿Αλλ᾽ 

τρόπου κόσμιοι ἦσαν, ὡς καὶ ὑμεῖς συμφήσετε. [4] ᾿Αλλ 

ἐοίχατε δεδιέναι μὴ πάντες δικδιοπραγησωρι, χαὶ ὑμεῖς οὐς 
“κ “" Μ χολάἄζητε ἔτι οὐχ ἕξετε΄ δημίων δ᾽ ἂν εἴη τὸ τοιοῦτον ἔργον, 

ὍΔ: οὐχ ἀρχόντων ἀγαθῶν. ἫΝ ΠΡΡΡΑῚ ὃ 

θύματα χαὶ χαὶ ταῦτα, 

ς δόξαν τιμῶντες, ὅσον χαὶ 
ὦ 

ἘΞ ΠῚ ΕἸ 

97, Ρ. 838 ἬΟ]Π. [7] Ὅτι δ᾽ οὐ καλλιερήσετε, ὁ λόγος 

ἀποδείχνυσιν, οὗ βασιλικώτατον καὶ δικαιότατον Χο 

μετὰ τὸν γεννήσαντα ϑεὸν οὐδένα οἴδαμεν ὄντα. [8] Ὅ 
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οα ἂὰ β] Ὁ ὀΐογῃθὶ. [2] 851 ἰοὰὰ8 165 μοιητηθθ ἀνδίοηΐ 

οο(6 σομντοίίομ, ροῦβοόσπθ π6 νοπάγαι οοπιπιοίίγθ ἀπ 

οὐἰπο ἀΐπῃ ἰπδίδηϊ, βδομδηί φα οποοαγί 16 ΒΌΡΡΙΙΟΘ 

ὀΐθγῃθ] ἀὰ ἔθα, πιαὶβ ἢ] 86. δοη θη άγαϊέ σομηρ! ὀξοηποηΐ, 

Ἱ 56. ἴογραὶϊδ ὑπὸ ρᾶραρο 46 ἰουΐοβ 168. νογίηβ, ρον 

οἰνίοη ἢ" 165 ὈΙΘΩΒ ΡΡΟΠῚΪΒ ρᾶν Π1θὰ οἱ ὄν!ον 16 ομᾶξ- 

πιοηΐ, [3] 6. π᾿ δδὲ ρδ8 ἴὰ ογαϊπίβ 48 νοβ 1οἱ5 δ 48 νὸβ 

γοπο5 4αἱ ἴαϊΐ ΘΗ ΘΡΟΙΘΡ δχ σου ρ4}}]65 16 πηουθη θ᾽ 88 

ΘΟ Βον (νογ. ἤΠεέγ., 5 10): 115. βανϑηΐ α}}}8. ρϑανθηΐ 
γνου5 ὀσμαρ 8", ρᾶγοβ 418 νοὺβ δίθθ ποιητηθδ δὲ 115 ἔοπΐ 

6 τηαὶ, Μεῖβ, 518 βαναἰδηΐ, 515 ὀΐαϊθηΐ σοπναίποιβ χὰ 

τίθη ἢ6 Ῥϑαΐ ὀομαρροτ ἃι τοραρά 48 Ὀΐθα, πὶ 1 δοίη ὩΣ 
πιᾶπις 1᾿Ἰπέθηζϊοη, νοιθ- πηᾶπλθθ Θὲ σΟην]Θμάγοζ, [ἃ 

τηθθᾶοο ἄπ ομαύϊπχθηξ 165 πιαϊπι !ϑηάγαϊί ἰουί, ἃ [ας ἀππ5 

᾿οράνβ. [4] ΠῚ βθυλ}}]6. θη ψόγιἰ6 χὰ νοῦ ρα 182Ζ ἀ8 
νοῖν ἰουΐ 16 πιοηθ νορίπθαχ, δ 46 παν ον ρ 5 50} ααϊ 

βόν!. (ὁ βογαϊξ νοὰβ οοπάαϊγθ δὴ θΟΌΡΤΘΔΙΧ, οὗ ΠΟῺ 6 

"068 Ῥνΐηοοβ. [5] Τοῦί οϑἷα, ποθ ὁ βουηπλϑ5 σοηναῖπ- 

ου8, δὲ ποιϑ ᾿᾿Ἄνοπβ 46]ὰ α1|, οβί Ἰωαντο 46. 668 τηὰὰ- 

να18 βόπιθβ χαὶ 88 ἴοηξ οὔδιϊν μὰν 168 Ἰῃβθηβόβ 465 βδοῦὶ- 

ἤροβ οἱ ἀθ5 αἀοναίίοηβ, Μαῖβ γοῦβ, ἀαὶ αἰπιοζ 1ὰ μἱόϊό δὲ 
ἃ Βαρθ586, ΠΟῸΒ Π6 ΞΡΡΟΒΟΠΒ μᾶ5 (ὃ νΟῺῸΒ ΒΟΥΘΖ 5] 

ρ6ὰ γαἰβοηηά 6, [6] 5΄, οοταπιθ 1ἃ ἴσα! ἀνθιιρ]8, νουΒ 

ΒΔ οΡΊΠθ ἰὰ νόγιἰ6 ἃ ἰὰ οουπίιπιο, ἀόρίογθς νοίγθ ραῖδ8- 

βῦποο, Μαῖβ 165. ρυΐποθβ Θαχ-τηδτηθδ, ἀαδπα 115. 5δοσὶ- 

ἤρηΐ 1ὰ νόγ!ἐ6 ἃ Ἰ᾿ορίηΐοπ; πὸ βομΐ ρ88 ρὶυβ ἴοι β αἴθ 
465 Ὀνίραπάβ ἀδπβ ὑπ ἀόδουῦ, [7] ΠΠ νοὰβ οἢ ἀγγῖνθρᾶ 

ΤᾺ ]ΠΘαΡ, οἶθϑὲ 16 Ψ ΡΡθ6 αὶ νοιιβ 16 ἀδο]αγθ, ἴθ ρυίμοθ 16 

ΡΙα8. ρυϊββδηῦ δὲ 16. Ρ]ὺ5. 516 ἀργὸβ 16 Ὁϊθαὰ ααὶ 18 

Θηρβοπαάγό (νον. 7πέγ., 8 19). [8] Τ)6 γηδπικ 419 ῬΡουβοῦ 0 

ὯΘ 88 Βοιιοῖθ᾽ 6. γθουθἶν θη Βόνιξαρα ἴὰ ραυνγνείό, ἃ 
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γὰρ τρόπον διαδέχεσθαι πενίας ἢ πάθη ἢ; ἀδοξίας πατρικὰς 
: 
ὶ ὑφαιροῦνται πάντες, οὕτως καὶ 

" Σ 
μὴ δεῖν αἱρεῖσθαι ὁ νουνεχὴς οὐχ αἱρήσεται. 

ἀν [9] Γενήσεσθαι ταῦτα πάντα προεῖπε, φημί, ὃ ἡμέτερος 

διδάσχαλος χαὶ τοῦ πατρὸς πάντων καὶ δεσπότου θεοῦ υἱὸς 

χαὶ ἀπόστολος ὧν Ἰησοῦς Χριστός [οἵ Η6Ρτ.ν πι, 17, ἀ 

οὗ χαὶ τὸ Χριστιανοὶ ἐπονομάζεσθαι ἐσχήχαμεν. [10] Ὅθεν χῆχαᾶμ ! 

χαὶ βέθαιοι γινόμεθα πρὸς τὰ δεδιδαγμένα ὑπ᾽ αὐτοῦ 

πάντα, ἐπειδὴ ἔργῳ φαίνεται γινόμενα ὅσα φθάσας γενέσθαι 

προεῖπεν" ὅπερ θεοῦ ἔργον ἐστί, πρὶν ἢ γενέσθαι εἰπεῖν χαὶ 

οὕτως δειχθῆναι γινόμενον [θεοῦ οἴο., Φοη. ὈλΜ., σ'δογᾶ,. 

98, ν.. 38 ΗΟ]1) ὡς προείρηται. [11] Ἣν μὲν οὖν καὶ ἐτὶ 

τούτοις παυσαμένους μηδὲν προστιθέναι, λογισαμένους ὅτι 
ΠΝ ᾿ 

δίκαιά τε χαὶ ἀληθῇ ἀξιοῦμεν" ἀλλ᾽ ἐπεὶ γνωρίζομεν οὗ ῥᾷον 

συντόμως μεταθάλλειν, ὑπὲρ ἀγνοίᾳ κατεχομένην ψυ 

τοῦ πεῖσαι τοὺς φιλαὶ ἥθεις μικρὰ ραν: εὐρέα ο 

ἄγνοιαν φυγεῖν. 

ΧΠῚ. Λθεοι μὲν οὖν ὡς οὔχ ἐσμεν, τὸν δημιουργὸν 

τοῦδε τοῦ παντὸς σεθόμενοι, ἀνενδεῇ αἱμάτων καὶ σπονδῶν 

χαὶ θυμιαμάτων, ὡς ἐδιδάχθῃμεν, λέγοντες, λόγῳ εὐχῆς 

χαὶ εὐχαριστίας δ᾿ οἷς προσφερόμεθα πᾶσιν, ὅση δύναμις, 

αἰνοῦντες, μόνην ἀξίαν αὐτοῦ τιμὴν ταύτην παραλαθόντες, 

τὸ τὰ ὑπ᾽ ἐχείνου εἰς διατροφὴν γενόμενα οὐ κυρὶ δαπανᾶν, 

ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς δεομένοις προφέρειν, [2] ἐχείνῳ δὲ 
, Γ᾿ 

εὐχαρίστους ὄντας διὰ λόγου πομπιὶ ἃς καὶ ὕμνους πέμπειν 
͵ 
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βου ραποο οὰ ἀόβῃοηποαν, 81Ππ81 ρ85. πῺ Βοιηπιο βοηβό 

π6 γνοιάγα ϑαΐντα [65 νΟΪ65 Ἰηἐ ρα [65 ραν 16 ἡ οΡΡο. 

[9] Τουΐ οο18 ἃ ὀό ργέαῃ! μὲν ποίγα ππαϊίσθ, 16 Η]5 δὲ 

Ταρόίρο ἀς Πϊδι, ρὸτ οἵ βϑίριθαν ἀθ ἰοαΐθθ ΟἤΟβ68, 

2655. ΟΠ ρῖβί, 46. 41 ποῖ ἰβηοηβ ποίγο ποῖ ἄὁ οἰγό- 

(ἰθμ8. [10] ΟἾδ8ι ρβουγαιοὶ ποίρο ἴοϊ ἀδῃὴ5. 88 ρᾶΡῸ]8 

ἀονὶοπί ᾿πόργαη! 0} 6, φαδη ποῖ νουοηβ. 5 ΔΟσΟΙΡΠν 

ἰοπέ ο6 4} ἃ ρνόδι ἀαναποθ. Οὐ οϑδί 16 ργοργβ ἀθ Ὀῖθα 

ἀἰΔμΠπΟπΟΘΡ 1 ἀνοηῖρ οἱ ἀθ γτηοηέρον γόδ] 86 οὰ ἔα1: οο 

4Ἱ} ἃ ἀῃποποό. [11] Νοαβ ρουγγοπΒ πουβ ὁπ (θην Ἰὰ 

588 ΓΙΘΩ ἃ]οπέθν, ρϑυβαθ 68. 16 ΠΟῖβ ἈΥΟΠΒ. ῬΟΙΠ ΠΟΙΙΒ 

ὰ Ἰαβιίςθ δὲ 18 νόνι 6. Μαῖβ ποῖ βᾶνοηβ 4} π᾿ εδί ρδ5 

[0116 46. σμδπρθν Θῃ ρθὰ 46 πηοΐβ ἂπ ΘΒρΓΙ, ροββόπό μὰν 

ΠΙρποόγᾶποθ (νον. ἤπέγ., 8 19). ΛΑυβδὶ Ῥουν σΟπν ΠΟ ΡΘ 

165 ἃπ|18. 46 14 νότι(6, νοι οηβ-ποι5. Δ)]οσ θ᾽ ψα ΘΙ 65 

πιοίβ, Ροιί-ὀίτα χα ὰ ἰὰ Πυπηὸγθ ἀο ἰὰ νόγι(6 { ἜΡΤΘαΡ 56 

ἀἰβδίρονᾶ. 

ΧΠΠ. Οα6] Βουησηθ βθηβό π οοηνθηάγαῖ αὐθ ποιιδ 

ὯΘ ΒΟΤΏΤΏΘΒ Ρ85. αἰμέθ5 ἢ Νόοῖιβ Δάογοῃβ 16 ογόαΐθιιυ 48 

οἵ ππίνοῦβ, ΒΘοοππαἰββαπί, σοηπηο 1 ὉΠΒΟΙβτ 6. ποῖγθ 
ἀοοίγίπθ, αα Ὦ] δ᾽ Βοβοΐῃ πὶ 46 βδηρ, πὶ 46 ΠΡαϊίοηβ, πὶ 
Φοποθηβ, ποὰβ 16 ἸΟ 0 Π5. 5619 η. ποΐρο ροινοῖν, ρᾶΣ 468 

᾿γπῆηθ8. (6 ρἱόϊό οἱ ἀ᾽ δοίίοπβ 486 σρᾶθθ, ἀἄδπβ ἰουΐ ὁ 
416 ποιι8 ΤηβΏρΘΟΠ5. [ἃ νραὶθ τηδηϊὸρο ἀθ 1 ΠΟΠΟΡΟΥ, 

ῃό. 66. ηἾδϑί ρᾶ5 46 σοηῆβι- 56] ΟῺ 68 4 ὍΠ. ΠΟῚ15 ἃ Θη86] 
ΠΠῸ} ἰμα ]οπιοπί ΡὰΡ 16 ἴοὰ 165 Ὁμοβοβ 4] ἃ ἔαϊξοβ 
ῬοὰΡ ποίγθ βιι βἰβέθηοθ, τααῖβ 8 πὶ 56} ροῖ που δὲ 
ἄθη ἰαίτθ ρᾶρὲ δὰχ ράπνγθβ, [2] οἱ 46 1] οὔεῖτ πὸβ 
ΠΟΠΙ ΠῚ ΔΡῈ8. ΒΟ]ΘΏΠΟΪΒ δὲ Π08 ἈΥπιμ65 48 γθοοῃπαίββαποο 



2. ῬβεμὴκῈ ΔΡομθσια, ΧΠῚ, 8 --- ΧΙΝ;, 

γεγονέναι: χαὶ τῶν εἰς εὐρώστίαν πόρων πάν- 

των, ποιοτήτων μὴν γενῶν χαὶ μεταῦο ΕΗ ὡρῶν, χαὶ τοὶ 

πάλιν ἐν ἀφθαρσίᾳ γενέσθαι διὰ πίστιν τὴν ἐν αὐτῷ αἰτήσεις 

πέμποντες, --- τίς σωφρονῶν οὐχ ὁμολογήσει; [9] Τὸν 

διδάσκαλόν τε τούτων γενόμενον ἡμῖν χαὶ Υ 'ς τοῦτο γεννη- Ὁ 

θέντα Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν σταυρωθέντα ἐπὶ [Ποντίου 1Πι- 

λάτου, τοῦ γενομένου ἐν Ἰουδαίᾳ ἐπὶ χρόνοις Τιδερίου 

ς θεοῦ μαθόντες 

προφητικὸν ἐν 

οδείξομεν. [ἢ 

Ἔντ ταῦθα γὰρ μανίαν ἡμῶν χαταφαίνονται, δευτέ ρᾶν χώραν 

μετὰ τὸν ἄτρεπτον χαὶ ἀεὶ ὄντα θεὸν χαὶ γεννήτορα τῷν 

πάντων ἀνθρώπῳ σταυρωθέντι διδόναι ἡμᾶς λέγοντεξ, 

ἀγνοοῦντες τὸ ἐν τούτῳ μυστήριον, ᾧ προσέχειν ὑμᾶς 

ἐξηγουμένων ἡμῶν προτρεπόμεθα. 

ΧΙΝ. Προλέγομεν γὰρ ὑμῖν φυλάξ ξασθαι, μὴ οἱ προ- 

διαδεθλημένοι ὑφ᾽ ἡμῶν δαίμονες ἐξαπ' πατήσωσιν 

ψωσι τοῦ ὅλως ἐντυχεῖν χαὶ συνεῖναι τὰ λεγὸ 

γὰρ β 
ἘΣ " Α δ ἃ 
ὀνείρων ἐπιφανείας, ποτὲ δ΄ αὐ΄ διὰ μαγιχῶν 

μόνῳ τῷ δ βεε διὰ ποῦ υἱοῦ 
" ἈΝΕ Ὁ , , ᾽ 

πορνείαις χαίροντες, νῦν δὲ σωφροσύνην “μόνην ἀσπαζό- 
ΣΦ ἋΣ τὐλδα ἢ τ 

οἱ δὲ καὶ μαγικαῖς τέχναις χρώμξβνοι, νῦν ἀγαθῷ ναὶ 
Ι 
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Ροαν Ιὰ ν]8 4} ποι ἃ ἀοππόθ, οἱ 16 βοῖπι 4 Ὦ ρτοπὰ 

ἀδ μοι8. ΘΟΠΒΒΡΨΘΡ Θὲ βαπίό, ρου [65 488}1{68 465 

οἰἸο8685 δύ 165 Ομ δηρΌΠπηθη 8 465 Βαῖβοπβ, ΝΟᾺΒΊαΙ ἀθιηδη- 

ἀοηβ αἰιβδὲ ΕἸπητηονία! 6 Γαἰατα ἃ οαυδθθ 46 ἰὰ ἴοὶ αὰθ 
ποῖι8 ἄΨΟΠΒ δὴ [αἱ (νον. {π|’., δ 19). [3] Νοὺβ νοῦβ 
ὩΟΠΙΓΟΓΟΙΒ 811551 {116 ΠΟῚῚ5 ΔἀοΤΌΠ5 ππίσπιθηΐ σ6]] ααἢ 

ΠΟῚ5. ἃ ΘηΒαΙρπό 665 Οἴο568, δἰ 4] ἃ 66 οηροηάτό ροὰΡ 

6616, {όβι5- ΟΠ γιϑὲ χὰ ἔμ! ογποιῆό δοὺβ ῬοΏοο-ΡΙαίο, 

βοινονΏθα ἄἀ6 δ πά4όδ, δὲ (οπλρ5 ἄς Τιηγὸρα (όβαγ, δὴ ααὶ 

ποι5 νογοπ5 16 Π]5 ἀπ νρὰὶ Πα οὐ 48 ποὰβ τηθίίοῃ5 

Ὧι Βοροπά τϑηρ᾽ (νον. ἤπέν., 8. 19), οί, δὴ ἐμοϊβιὸπιθ 

Ἰίδα, Π᾿ἜΒρΡι ρῥγοριόααο. [4] Ομ6116 ἔο]16, ποὺ αἰ το, 

ἀθ πιϑίίγρ ἃ ἰὰ ββοοπάθ ρ]αθβ ἀρτὸβ 16 Τῖθα ἱπιηθ}}} 6, 

ἐΐδθγῃοὶ, ογόδέθαν 46 ἰοιίβϑ οοβθβ, απ ΠΟΠΊΠΊ6 οὐ οἰΠό. 

(ἰἜδ6 πῇ τηγβίδγθ χὰ 1 ῸΠπ ἰρῆογθ, ΝΟΙΒ. 8] ]0η8 νουβ 

ῬοΧρ Ια αΘΡ ; νΘΌ}]}6Ζ πο βαίΐντο. 

ν 

ΧΙΝ, Ργοόπος βαγάθ, ποθ νΟι5 δὴ νθγί ββοπβ, {116 

ἰδ5 ἀόπιοπβ 416 ποῦ ἀΟΟΊΒΟῚΒ ΠΟ νΟΙ8 ὑγοπιρθηΐ δἰ 8 

νοι8 ἀέξουνπαπῦ 46. ποὺ Προ δἰ 46 ἤο5. ΘΟ ρΓΘΠ γα 
(8 ἴομὲ ἐοὰξ ροὺν ἔαλγα ἀθ νοῖιβ ἰθιιγβ θβοίανοβ οἱ θὰ γϑ 
βθργ (θα ν5, οὖ, ἰαπ δέ ρᾶν 168 νἰβίομβ 465 βοῦρθβ, ἰδηϊὸξ 

Ῥᾶν 165 ργθϑέϊρβϑ 46 18 πιδρίθ, 115 ὁμουομδηὺ ἃ ἀββοῦνῖν 
ὁθὰχ αὶ πἰῸπξ ἀποαη βοίη 48 ᾿θὺν 581); ὁᾶν, ἀὸβ αὰ8 
ΠΟΙΙ8 ΔΥΟῺΒ ΟΡ 81 ἵ γθ6, ποὰ8 ἄνοῦβ γεῃοηοό ἃ ᾿δὰν 
ου]6, ῬΟὰΓ ποῖιβ αἰΐδοιιθν μὰν 16 ΕἾ]Β δὰ 56} Πιθὰ ΠῸΠ 

βηροπάγό. [2] Ααἰγοίοῖβ, ποὰβ ῥγθηϊοπβ ῥ]αἰβὶν ἃ 1 

ἀῤβθαποῖια, δι ]οαρα ἌΣ ἰὰ ομιαβίοθιό ἴαϊε ἰουΐβθθ πὸ5 

ἀ6]σο8, Νόοιιβ 'πομβ Πνγίοπβ “ἃ [ἃ πιᾶρίθ; δι )οινά μα 



20 ΡΒΕΜΙΝΚΕ ἌΡΟΙΟΟΙΕ, ΧΙΝ, ὃ -- ΧΥ, 8 

᾿ ἢ 5 ᾿ 
ἀγεννήτῳ θεῷ οἱ χρημάτων δὲ χὰ τες ους 

χτημάτων οἱ ἀπος παντὸς μᾶλλον στέργοντες, νῦν χαὶ ἡ βοὺς 

μέγῳ χοινωνοῦντες' 

αἱ ἀλληλοφόνοι χαὶ πρὸς τοὺς οὐχ 

φύλους διὰ τὰ ἔθη καὶ ἑστίας χοινὰφ μὴ ποιούμενοι, 

ΕΒ 

᾿ ρ ἐρ 
ἘΠ 5Ξ 

Ὡς; Ἔ ς Ὥ- Σ Ξ- Ξ :-» ἊΣ ΠΝ Ὡ " 

ὲ 
ζεσθαι ὑμᾶς δόξωμεν, ὀλίγων τινῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

Χριστοῦ διδαγμάτων ἐΣ Ἰὐθβεντι χαλῶς ἔχειν πρὸ τῆς ἀπο- 

δείξεως ἡ γησάμιε στω ὡς δυνατῶν βασιλέων 

ἐξ ἄγμεθα χαὶ διδάσχομεν. 

ΒΊ Βράνγεῖς ξξι κοὶ σὸν παρ᾽ αὐτοῦ λόγοι γεγόνασι [5] Βραχεῖς δὲ καὶ σύντομοι παρ᾽ αὐτοῦ λόγοι γεγόνασο᾽ 
"ΝᾺ ἋΣ ὑπῆρχεν, ἀλλὰ δύναμις θεοῦ ὃ λόγος 

οὖν σωφροσύνης τοσοῦτον εἶπεν᾽ «Ὃς 

ἂν ἐμδλέψῃ γυναιχὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς ἤδη ἐμοί- 

χευσε τῇ χαρδίᾳ παρὰ τῷ θεῷ » [Μάττη., ν, 28]. [2] 

Καί « Εἰ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σχανδαλίζει σε, 

ἔχχοψον αὐτόν᾽ συμφέρει γάρ σοι μονόφθαλμιον εἰσελθεῖν 

εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἢ μετὰ τῶν δύο πεμφθῆναι 

ἰς τὸ αἰώνιον πῦρ » [Μάττη,, ν, 29; χυπι, 9; οἵ, ΜΑμυ, 

᾿ ἑτέρου 

ἀνδρὸς μοιχᾶται » [Μάττη., γ, 92: Ὺσα,. χνι, 18]. [4] 

͵ 

ΠῚ 

1Χ, 47]. [3] Καί « Ὃς γαμεῖ ἀπολελυμένην ἀφ᾽ 
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πθ5 ΠΟὰ5. ΘΟ ΒΔΟΡΟΙΒ 8 ΠϊθιΣ οι οὗ ποὺ θηροπάγό. 

Νουβ αἰπηίομβ δύ πο. βϑοπογοἴοηβ θ}18 488 ἰοαΐ 1 8ν- 

κοί δὲ 168 ἀοιπαῖποβ; δυ)ουρά ἤαὶ που8. πιϑίζοηβ. δα 

θοηπια πῃ ο6 46. ποιι8 ἄνοῃβ, ΠΟΙΒ 16 ρΔΡΓΑΡΘΟΠΒ ἅνθο 

5 ρᾶπιν 8. [3] [,85. Πδῖπ8β δὲ 185. τηθυγίγοβ ΠΟᾺ5 ἀἶν]- 

βαἰοηί, ἴα αἰ έγθησθ 865. πηαθαρθ δὲ ἀ65 Ἰηβιϊξα ΘΒ. πΘ 

ποθ ρογτηθίία! ρὰ5 46. γδοθνοῖν [᾿ὀίγαπιρον. ἃ ποίγα 

ἴογοῦ; ]οαγά μαϊ, ἀργὸβ ᾽8 νϑπὰ8 ἄχ ΟὨνίβε, ποὺβ 

γίνοΠ8 ΘΗΒΘΙΏΒΪΘ,, ΠΟΙΒ ΒΓΪΟΏΒ ΡΟῸΡ ΠΟΒ ΘΏΠΘΙΊΪδ, ΠΟῸΒ 

Θμορο ΠΟ Π5 ἃ ραρΡΠΘΙ ΠΟῸΒ5 ἰπ] αδίο8 ρϑγβόσαξθινβ, ἃΠ ἢ 416 

ἐθιχ 4] βαϊνγομί 168. ΒῈ ΡΠ Ϊπ68 ργέόσθρίοβ ἀὰ Ομνῖϑι, 

ΡυΪΒΒΘΩΣ Θβρόγον ἃ τηὲπιθ στόσοπῃροηβα 616 ποιβ, 46 

Ῥίοι, 16 πιδῖέγ ἀπ τηοηαο. [4] Νὰ ρθῆβοζ ρᾷ5 4π6 ποὺὰβ 

νου] οπ8. νοι5 ἰγοιρθρ. ἢ βοτὰ θΟἢ, ΟΓΟΥΘΏΒ-ΠΟΙΙ5, 

ἀνα η!,; ἐοαίο ἀὀπιοπϑίναλίοι, 46 νοι5 ράρροίοῦ φαθίαθδ- 

08 465 Ιαροηβ ἀπ Ονῖϑὲ Ἰυἱ-τηδπιὸ. Α νοῦβ, δα νοι 

ἦθ νοῖγο ρυΐββαποθ οἱ ἀ8 νοίγο δπίονι [6 ἱπηρόγιαἰθ, 48 

[πὸ 51 165 Θηβ οὶ" ΠΟΠΊ ἢ 8 410 ΠΟῊΒ ΒΥ ΌΠΒ ΓΘΟῸΒ οὗ 46 

ποι5. ἰραηβτηθί ἰοπθ βοηΐ σοηίονγνπιος ἃ ἰὰ νόνι(6, [5] 

. ΤΠ ΧΙ ΠῚ68 βοπΐ γόνα δὲ σΟΠΟἾΒ68; ΟΔΡ 66 Π᾿ ὀξα!ἐ μὲ8 

ΒΈ ΠῸΟ ἀπ ΒΟρ[ἰδβίθ, τηδὶβ 5800 νόθα ἐξαϊν ἀπὸ ραΪ 

ἀϊνιηο. 

ΧΥ Ψοϊοί σα. φαΐ! ἀπ 48 ἴὰ οῃαβίοι : « (θὰ ἀαὶ 
Τοραγάθ ἀπὸ ἔθυησηβ ροὺν ἰὰ δοηνοιίθν ἃ ἀό]ὰ σΟΠΊπιῖ8 

ῬαΔα] το ἀὰπθ 50π σύθαν ἀοναπὶ Ὦῖδθα. » [3] Εἰ : 

« 51 νοῦγο οἱ] ἀγοῖϊἐ νοὺβ βοδη 8} 156, ἀργδομοσοο; 1} 
γααΐ τηΐθιιχ ῬΟῸΤ νΟὰ5 π᾿ ανοὶρ αα πη Οἷϊ δὲ οπίγον ἀδη8 
ἰῈ τογαιτηθ ἀ68 οἴθιχ, σα νον ἄθαχ γοϑιχ οἱ δέγο ζοίό 
ἄδηβ 16 ἤϑιι ὀΐθγπϑὶ, » [3] ΕΔ : « Οβιαὶ χαὶ ὄρουβα ἴα 
ἴδιιπιθ γόριαἰόθ᾽ ρᾷν ἀὰ ααΐγθ οοσησδὲ ἃ ἀἀυ]ξὸτθ, » 



28 ρΡΒΈΜΙΝΒΕ ἀρόιθοῖς, ΧΥ͂, ἀ -- ΧΥ, 9 

Καί’ « Εἰσί τινες οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 

ἱ ἐγεννήθησαν εὐνοῦχοι, εἰσὶ δὲ οἱ εὐνούχισαι 

ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν᾽ πλὴν οὐ 

τοῦτο χωροῦσιν » [ΜάΆΤΤΗ., χιχ, 12, 11]. [ὃ 

χαὶ οἵ νόμῳ ἀνθρωπίνῳ διγαμίαξ ποιούμενοι ἁμαρτωλὶ 

παρὰ τῷ ἡμετέρῳ διδασχάλῳ εἰσί, χαὶ οἱ προσόλέπο Ἐ 

γυναικὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς οὐ γὰρ μόνον ὶ 
᾽ 

μοιχεύων ἔργῳ ἐχθέδληται παρ᾽ αὐτῷ, ἀλλὰ χαὶ ἐ 

μοιχεῦσαι βουλόμενος, ὡς οὐ τῶν ἔργων φανερῶν μόνοι 
Η τῷ θεῷ ἀλλὰ καὶ τῶν ἐνθυμημάτων. [6] Καὶ πολλοί τινες 

χαὶ πολλαὶ ἑξηχοντοῦται χαὶ ἑδδομιηχοντοῦται, οἵ ἐ 

παίδων ἐμαθητεύθησαν τῷ Χριστῷ, ἄφθοροι διαμένουσι 

γχαὶ εὔχομαι χατὰ πᾶν γένος ἀνθρώπων τοιούτου δεῖξαι, 

[1] Τί γὰρ καὶ λέγομεν τὸ ἀναρίθμητον πλῆθος τῶν ἕξ 

ὧν χαὶ ταῦτα μαθόντων ; οὐ γὰρ τοὺς 

σώφρονας εἰς μετάνοιαν, ἐκάλεσεν ὁ 

ἀσεθεῖς χαὶ ἀχολάστους καὶ ἀδένους 

« Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, "ἀλλὰ 

ἐλ ἘῈ ὁ οὐράνιος τὴν 

ἁμαρτωλοῦ ἢ τὴν χόλασιν αὐτοῦ. [9] Περὶ ὃ 
Ἂ ᾿ ᾿ εν ἡ κοῖς 
ἅπαντας ταῦτα ἐδίδαξεν" « Εἰ ἀγαπᾶτε το 

γὰρ οἱ πόρνοι τοῦτο ποιοῦσι. 

ε ᾿Εγὼ δὲ ὑμῖν λέγω" Εὔχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ 

ἀγαπᾶτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς χαὶ εὐλογεῖτε τοὺς κατάρω" 
" μένους ὑμῖν καὶ εὔχεσθς ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς» 
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ΕΠ: « Ἢ γ 6 ἃ 480 165. ΠομΊΠ165 οἠἱ, ἰα!5 Θαππ 168, 

Πγ θὲ ἃ 4αἱ βοηΐ ἠόβ. θα παςα8β δὲ 1] γ᾽ δ ἃ 4] 56 βοηΐ 

αἰἰ5. δαπαῦθ 8. ΘΙΧ-Τηθηη68. θη. νὰ ἦτ τογάιπηθ 465 

κίουχ ; πιϑὶ8 ἴοι. π᾿ Θηἑθηάθηΐ ρὰ5 Ὀθίίο ράᾶγοὶθ, » [Ὁ] 

Αἰπδὶ οθιχ αὶ, ἀ᾽ αργὸβ ἰὰ ἰοὶ πατηαῖπθ, οοπίγαοίθηβ ἂπ 

ἄθ.}016 πιδτῖ ρῸ οἱ σθὰχ 4ὰὶ γϑραγάθηΐ ἀπ ἔθπιπηθ ρΟῸΓ 

[α σοπνοι ον 50η} ὁρϑ]θηηδηῦ ΘΟΙρΆΡ]65 ἀδναηΐ ποίγο 

μιαῖτο, ἢ σοπάαπηηθ πὸπ βϑα!θπιθπέ 1] ἐγ, τη ῖ5 

Βιπιοηίίοπ ἀθ ᾿᾿αἀυμίὸνο, σἂ 168 ρϑηβόθθ σΟΠΙΠῚο 

165 αοίθβ. βοηΐ σοππὰβ ἀθ 1)ίθα, [6] Οὐ. θθαποοιρ 

ἀἸ]οπιτηθ5. δὲ 48 ἴθυηπηθβ, ἱπβίραϊ 5 ἀὸβ θὰ Θπίαποθ 

[ἠλη5 ἰὰ 1οΪ ἀα Ομ εῖβί, βοηΐ σϑβέόβ ρα} [0561 ἃ βοϊχαπίθ 
οἰ βοϊχαπίο-αἰχ Δῃ85 ; 19 τὴϑ Πα} 6 ἀθ νοὰθ. Θῃ. Οἷον 4685 

[οχοιι 65 Ἁ4Ὧη8 ἰουΐθβ 165 οἰα5565. [7] Εδπξ- 1] αἰιδδὶ ταρ- 

[ρϑίον 16 βοίῶθγα ἰμῆπὶ ἀθ οϑὰχ αὶ οπί αυϊί6 16 νἱοθ 

Ροαν 88 βουπχθίίγα ἃ οοἰθ ἀοοίγϊηθ Ὁ δν 16 (μγῖβὶ αἶὰ 

[Ρὰ8 ἈρΡΡοΙό ἃ ἰὰ ρόμιίοποα 165 ᾿υβίθβ οἱ 165 ομαβίοβ, 

[πιὰ ῖβ 165. ἱτρὶθϑ, 168. νἹοίθαχ, 165 τηδομδηΐβ. [8] Ν᾽ 4-0-1} 

Ρά8 Εἴ : « {8 π6 5818 ρᾷ8. νϑπὰ ἀρρδ]δνὺ ἰδ5 }υ8ί65, τη8]}8 

[65 ρόομθιιγβ, ἃ ἰὰ ρόπιίθῃσθ. » (δὺ 16 Ῥὸγθ οόϊοβίβ 
αἰπὶθ πλϊθαχ 16 γθρθηξν ααθ 16 οπᾷ(τηθηβ ἀπ ᾿ῬΡέοπθοιιν 
(νον. ἐπέγ.., 8 19). [9] Βν 16 ομαγίἐά ΘΏνοτγϑ ίουιβ, νοἱοὶ 

(6 4} ἃ αἰξ ; « 51 νοιιβ ἃἰπιθα σθὰχ αα] νουβ αἰτηθηΐ, 
486. ἴα!ἰθβτνοῦβ ἀθ ποανϑας ἢ 1365. ρα! {85 Θὲ ἴῸ 8! 

δυίαπί, ιδπὺ ἃ πιοὶ, 16 νοὰβ ἀ18: « ῬΡΙΘΣ ροιν γῸ8 

ΘὨΠΘΙΪΒ, ΔΙΓΊΘΖ ΟΘῚΧ ΟὉ] νοι5 μΐββθηΐ, ᾿όῃ 5882 οθαχ 
πὶ νουβ παι ϑβοπῇ δὲ ὑυῖθζ ῬΡΟῸΓ νῸ8 Θα]οπιη!αἴθαγΒ.» 

[10] ὅν 186 ἀθνοῖν ἀὸ ἄσπηθῦ ἀῸΧ ραινυβϑ᾽ δὲ 48 μ9 τίβῃ 
[αῖγρθ βὰν ναΐηθ ρβ]οῖγθ, 1 α1δ: « Ἰδοῆπος ἃ Ζαὶ νοῦβ 

ἀθῃιαπάθ δ᾽ πθ γϑἔιιβθζ ρᾷβ ἃ σϑὶ αἱ {αὶ νοΐ ΘΙΩρΡΡΆΠΙΟΣ 

48 νουβ. 81 νου 5 ργθίθα ἄνθο ᾿᾿δβροὶν χὰ Ὅπ νοιι5 Γηρα, 
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ΓΜάττη., ν, ἀά, ἀθδ ; Τχτο, νι, 32]. [10] Εἰς 

χοινωγεῖν τοῖς δεομένοις χαὶ μηδὲν πρὸς δόξαν ποιεῖν ταῦτῃ 

τ 

ἔφη" « Παντὶ τῷ αἰτοῦντι δίδοτε καὶ τὸν βουλόμενον 

δῶν είσασθαι μὴ ἀποστραφῆτε [Μάττη., ν, 62, ἀθ; [χ|Ὸ0ν᾿, 

830]. Εἰ γὰρ δανείζετε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαδεῖν, τί χαινὸν 

ποιεῖτε ; τοῦτο καὶ οἱ τελῶναι ποιοῦσιν σὐὐ, νι, 84]. [ΠΠ] 

τῆς μιὴ θησαυρίζητε ἑαυτοῖς ἐπὶ γῆς, ὅπου σὴς χὰ 

ὥσις ἀφανίζει καὶ λῃσταὶ διορύσσουσι᾽ θησαυρίζετε δὲ ἕαυ- το «- 

ς ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζ: 

ὦν σι, 19-20]. [12] Τί γὰρ ὠφελεῖται ἀνθρωπ 

ἂν τὸν χόσμον ὅλον χερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσῃ; 

γμα [Μάττη,, χγι, 26]: θησαυ- 

ρίζετε οὖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφαν- 

ζει.» [Μάττη. γι, 20]. [18] Καί « Γίνεσθε δὲ χρηστοὶ χαὶ 
. αἰπρμοξς, ὡς χαὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν χρηστός ἔστι "αὶ 

ἢ τί δώσει αὐτῆς ἀντάλλαγμ, 

οἱχτίρ ρβὼν [{υῪ΄,, νι, 86], καὶ τὸν ἥλιον αὐτοῦ, ἀνατέλλει 

ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς καὶ δικαίους χαὶ υνηρούς [ΜΆΤΤΗ.Υ, 

45]. [14] Μὴ μεριμνᾶτε δὲ τί φάγητε ἢ τί ἐνδύσησθε. 

τῶν πετεινῶν χαὶ τῶν θηρίων διαφέρετε ; χαὶ ὁ 

τρέφέι αὐτά. [15] Μὴ οὖν μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί 

ὰρ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι τούτων 

)] Ζητεῖτε δὲ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 

χαὶ ταῦτα πάντα προστ θὴ σεται ὑμῖν [Μάττη., γι, 3 

Βυήγ.) 891-98: Τα, χα, 22-24], “Ὅπου γὰρ ὃ θησαὺ- 

ρός ἐστιν, ἐκεῖ χαὶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου [064 χιὶ, 94] ». 

ἃ πὶ [11] Καί « Μὴ ποιῆτε ταῦτα πρὸς τὸ θεαθῆναι ὑπὸ τῶν 
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{6 ἰαϊἰαδτνοαβ ἀθ ποανόϑι Ὁ 165. ΡᾺΡΠΟαΪπ8. θὲ ἰοαΐ 

δυϊαιΐ. [11] Ν᾽ ἀμ 5562 ρᾶ5 46 ἰγέβογϑ 5} 18 ἔθγγθ, οὰ 1ἃ 
ΤῸ}}}1}6 οἱ 165 νϑῖβ ἀόνογοπί, οὰ 165 νοϊϑιινρβ ἑοα Π] οί εἰ 

ἀδιοβοπέ ; πιαὶβ ἀτιᾶβ862 465 ἐγέβογβ 465 16 οἱβὶ, οὰ πὶ 1ὰἃ 

ΤΟᾺ}]6 αὐ 165 θῖβ π6 ἀένογθηΐ; [12] φαν αθ᾽ Βοτὶ ἃ 
Τποπιτηθ 46 βΆσπον 1 πηΐναγβ, 5.1] νἱθηΐ ἃ ρογάγθ βοὴ 

ἀπιθ ἢ οἱ αὰθ ἀοππογᾷς-{-} δὲ. φομδηρθ ἀθ βὸπ ὃπιθ ἢ 
Απιᾶββ02 ἄοπο 468 ἰγέβογϑ ἀδῃ5 ἴθ οἷβὶ, οὰ πὶ [ἃ βροι}]8 

αἱ ἰδ ν9 8 π6 ἀὀνογθῃῦ. » [13] ΕΓ: « ὅόγβθζ Ροπβ δὲ 
τϊδόρσογάϊοιχ, οοτηπιθ νοΐγθ Ῥὲγα οόϊθδίθ δὲ βοη οἱ 

πιϊδότ]οογάλϑακ, 1αἱ αὶ ἴα! ΘνῸΡ 501 50181} 51 165 

Ρόοϊιθυγβ, ΒΡ 165 ᾿ἀδίθ8 δί βὰν 165 τηδομαηίβ. [14] Νδ ᾿ 

νου ἰμααϊόΐος ρ85 ἀὰ νῖντο οἱ ἀπ νΐθπιθηΐ. Νὰ να ]θΖ- 

νου Ρ5 Ταϊθχ απ6 165 οἰβοᾶμχ οἱ [85 θδίθϑ ἢ Ον Ὀΐϊθα 

Ἰὸβ πουγτῖξ. [15] Νὅ νοῦβ ἰῃφαϊόέθζ ρᾷβ ἀπ νἷνγδ οἱ ἀὰ 
γδίθιηθηξ : ἂν νοίγθ ρὸγβ ἀπ οἷδὶ βαϊξ ψ8 νοι ἐπ ἄνθζ 
Βοβοῖῃα. [16] βογοθθς 16 σογαιπι 465 οἴθαχ οἵ ἰοαΐ 

(618 νοι5 586γᾶ ἀοηπό ρὰν βαυγογοῖξ, ᾿ὰ οὰ δϑὲ 16 ἐγόβοῦ 
ἀ "Βοπαιπιθ, Ἰὰ 6ὁ8ὲ βοὴ σον. » [17] ΕῚ : « Νδ [αἰ!ο5 



5, ΧΥΪ, 1 --- ΧΥ͂Ι, 6 32 φβενὴδπμΒ ΑἈΡΟΙΌΘ 

ἀνθρώπων μή γεν} μισθὸν οὐχ ἔ 

ὑμῶν τοῦ 

ἣν ἄλλην, χαὶ τὸν αἴρογτά σο 

μὴ κωλύσῃς [1Ὺτὐ, νι, 29; οἱ, 

οχός ἔστιν εἰς 

ε μίλιον ἀχολούθησον δύο, 

ὧν τὰ χαλὰ ἔργα ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

γτες θαυμάζωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς [Μάττπ., ν, 22, Δι, 16] ». [3] Οὐ γὰρ 

ἀνταίρειν δεῖ οὐδὲ μιμητὰς εἶναι τῶν φαύλων βεδούληται 

ολλῶν τῶν παρ᾽ ὑμῖν γεγε) εἴξαι 

“ ἐχ βιαίων χαὶ τυράννων μετέδαλον, ἡττηθέντες ἢ 

γειτόνων καρτερίαν βίου πἀρὠμοχρυθηςβντες ἢ ἢ συνοδοιπόρων 

πλεονεχτουμένων ὑπομονὴν ξένην χατανοήσαντες ἢ συμπεραγ" 

έντες. [5] Περὶ δὲ τοῦ μὴ ὀμνύναι 

γεῖν ἀεί, οὕτως παρεχελεύσατο᾽ « Μὴ 
πο ΡΣ Ν 5 ΩΠ ΩΝ δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, χαὶ τὸ οὔ οὔ" τὸ 

ἐκ τοῦ πονηροῦ » [Μάττη., ν, θἢ 

τὸν θεὸν μόνον δεῖ προσχυνεῖν ι 
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Ρᾶ8 668 ΟΠΟΒ65 ΡΟ ίγο 8 Βρθοίϑο18. δτιχ ΒΟΙΏΠΊΒΒ ; 

βίπΠ0η, ΨΟῸΒ ΠΆΓΟΣ Ρ88 ᾿Ὶ Ρόοοτρθη88 ἂς νοΐγθ Ῥὰγθ 

αὶ 65. ἄδηβ 165 οἴδιιχ. ἡ 

ΧΥΙ. Νοῖιβ ἀθνοπβ δέγϑ Βα π.}}}68, ΒΡ 18 0]65. Ροιν 

ἰου5 οἱ ἀοτχ ; νοἱοὶ 188 Ἰθφοῃβ {π᾿} ποῖ ἀοηη8 ἃ σὸ 

βι]ο! 1 « 51 1 Ὸπ νοὰβ ἔγαρρθ 801 ὑπ6 1016, ργέβθηίθζ 

Τϑυίγο ; δὶ ᾿Ὅπ νοῦϑ ϑη]ὸνθ νοΐγ {ππιᾳαθ, πθ τϑίϊροζ 

Ρὰβ νοίρο πιδηίθαι. [2] (61 φαϊ 56. τηθί δὴ δο]ὸγο Β0Γὰ 

ΡΌΠῚ ΡῈΓ ἴθ ἔδιι. 51 ψυθι χα π νοὶβ ἴογροθ ἃ 16 βιεῖντο 

ροπάαπύ πῇ τη 1]]6, δαΐνο2-186 ρομάδηί ἄθιχ. πο. νΟ8" 
Ῥοπηθ5 σαν Ρο8. ΒΡΙΠθηΐ ἀοναηΐ [65 ΠομιπΊ68, ἀἔπ 486, 

[88 νογαπί, 115. Δαπηίγοηί νοίρο Ῥὸγ αὶ οϑέ ἀδὰπβ 165 

εἰθαχ. » [37] ἢ πὸ ἔπ! ρᾶ5 π56} ἄθ νίοϊδθποο, δὲ Ὀΐοιι πὸ 
νϑαΐ, ρ68 {π|6 ΠΟᾺΒ. Ἰτ 1005 165 πο μδη(8, τη ]5 1] ΠΟῸΒ 

ΘηρΡᾺΡῈ ἃ ΘΙΏΡΙΟΥΘΡ ἰὰ ραίίθηοα δἰ 1ὰ ἀοπόθαν ΡῸαΡ 
ἈΡΓΆΟΠΟΡ ἰδ8. Βοπηηιθβ ἃ 1 Ἀν} 5βθπιθαΐ 8685. τηδναῖβοβ 

Ρββίοηβ, [1] Νοὺβ ροαγγίομβ γοι8 ΟἸ(ΘΡ. ΘΟΠΊΠΙΘ 

ΒΧΘΠΊρ] 65. Βθαποοῦρ 46 οϑαχ ααΐ οἱ νόσα ρᾶγππὶ νοῦβ. 

15. μὲ σϑποηοό ἃ ᾿θιγβ Παρ 465. 46. νἱο δηοθ οἱ ἠ6 

ἰγγᾶηπῖθ, ναΐποιιβ μὰν 16 βρϑοίδο]θ ᾿οθγ πα 6 48 }ὰ νϑγία 

48 Ἰθῦγβ νοϊβίῃβ, ρὰν 'ὰ νὰθ ἀθ 1 ὀϊγάηρθ ραΐϊίθβποθ 468 

Ἰοαγβ ΘΟ ρΆΒΠΟΠΒ. ἃ Βιρρογίθι 1 Ἰπ]αβίοθ, ρὰν 1᾿θχρέ- 
τθποθ. ἀσ α188. ἀδη8 165. γοἰαίϊομιβ ἀνθὸ θιχ. [Ὁ] [6 
Ομνῖβί, ποι Ογάἄσπῃθ 6π 668. [θυτη 65. 468 Π6 ἸΆΠΙ415Β [ΠΓῸΓ 

εἰ ἀ6 αἶγα ἰοῦ 18 νέγιϊό  « ΝῸ ἸΌΓῸΖ ρᾷϑ : 51 οἶββὲ 
οὶ, ἀϊ 65 οὐ ; 51 ο᾽δδέ ποῃ, ἀἰ(65 ἤοη. 1.6 ΒαΡρΡ]ὰ8 νἱθηί, 
ἀὰ πη] 1π.. » [6] Ψοίοὶ σοπιπθηΐ 1] ποθ ρργθη ὅπ 
πομ8 π ἀονοιβ δάογαν ἅμο Πὴθὰ 56] : « Οὐ ὁδί Ἰοἱ ἢ 
ἰρὸβ ργαπα σομπηδπἀθιηθηῦ : Τὰ ΔαΌγΘΡᾺΒ. ἰ6 ΞΘΙρΉΘΕΡ 
ἰοη Πῖθα δὲ ἔα 16 βορνίγαϑ [πὶ βϑὰὶ 46 ἔοι ἔοη στ 

οἱ 46 ἰοιΐεβ [65 ἴογοββ, [απ], 16 ϑϑῖρῃθαν Ὀΐθα «αὶ (ὰ 
ζυθτιν. --ο Αροϊοφῖοε. 9 



ϑᾷά ρΡβεμιὴβε ἀροθοαι, ΧΥ͂Ι, Τ -- ΧΥ͂Ι, 14 

θεὸν τὸν ποιήσαντά σε.» [Μᾶπο, χπ, 29- ΤΟΝ [1 Κὰ 

Μίλκα, χ, 171-18 ἴχι, 

5 
λεγώσιν διὰ γλώττης "" του »" ὥς 

γὰρ τοὺς μόνον λέγοντας, 

πράττοντας σωθήσεσθαι ἔφη. 

« Οὐχὶ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύρις χύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ 

πατρὸς μοὺ τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς [ΜΑττη., γπι, 211.} [ΠῚ 

Ὃς γὰρ ἀχούει μου καὶ ἐξα ἃ λέγω ἀχούει τοῦ! ἀποστεί 

με [Οἷ. Μάττη, να, Δ: Ταῖς, χα, [67.114] Πολλὰ 
ἢ δὲ ἐροῦσί μοι ΚΚύρις χύριξ, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐφάγομεν 

" ἜΝ 
χαὶ ἐπίομεν καὶ δυνάμιξις ἐποιήσαμεν ; χαὶ τότε, ἐρῶ αὐτοῖς 

μοῦ, ἐργάται τὴς ἀνομίας ΓΜΤΤΗ., ὙἹ, 

22-28. 1ὰτο, χα, 206-28], [12] Τότ χλαυθμὸς ἔσται Ὁ 

ὁ ϑρναδο κῶν δδὲ ὄ ἑ μὲν δίκαιοι λά : 
γχαὶ βρυγμὸς τῶν ϑόοντων, τῶν οἱ μὲν οΟἰχαῖοι λάμψωσιν ὡς 

ὁ ἥλως,. ἰοΐ δ: ἄδικοι πέμψωνται εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ [ΜΑΤΤΗ.; 

ολλοὶ γὰρ ἐξυῶν μὰ τῷ - ὀνόματί ΠῸΟολλι ο ἥξ ; 

ἐνδεδυμένοι δέρματα προδάτων, ἔσωθεν δὲ 

ἢ: ἐχ τῶν ἔργων αὐτῶν ἐπιγνώσ 

μὴ ποιοῦν χαρπὸν ἀφλόν; ἐχχόπ- 
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ἴα!ι. » [7] Θυδί αι 5 ἐΐδπί ἀρργοομό, [αὶ ἀϊξ : « Βοῃ 
πηαῖίρθ.» ἢ σόροπά : « Ῥογβοῆπο πἶ θέ θῸη 4ὰ6 Ὀῖθα 

βθα}, φαΐ ἃ ἐοαί, [αἰξ. » [8] ὕθὰχ χαΐ πὸ νἱνοπέ ρ85 βοῖοπ᾽ 
805 ρΓέσορίθ8, 4.115 πθ βοϊθπί ρὰ8 ἰθῃιβ ροῖιν Πρό 168, 
χιᾶηά τηδθηηθ 118 ρροοϊαπηθγαϊθηΐ 46 Ῥοπομο [ἃ ἀοοίνπΘ 
ἀὰ Ομγίβε; σἂν 11 ἃ ργοπηΐβ [6 βαϊαῦ ποὺ ἃ σϑὺχ ααὶϊ 

ἀἰβεπί, πιαῖβ ἃ σϑαχ ααὶ [οπί. [9] Π] ἃ αἱ δὴ. θέ : « (δ 

πἰϑδί ρᾷ8. σϑῖαϊ ααϊ πὶ ἀϊ : ϑθίρῃηθαν, ϑϑισπθαν, σαὶ 
θπίγορα 48η8 16 γογϑιτηρ 468 ΟἸΘΧ, Π1818. Θ6101 ἀπ] ἔα! 

[ὰ νοϊομ!ό 46 τποὴῦ Ῥὸγθ «υὶ δϑὲ “Ὧπ8 165 οἴδαχ. [10] 
Θυϊοοπαιιθ πα σουίθ οἱ ἔα! οΘ 8 18 ἀἷβ. ἐοοαίθ σϑ] αὶ 

ηυὶ τὰ ϑηνογό. [11] Βϑδιᾳοοὰρ τὴρ ἀϊγομὲ : ΒΟ ΡΘΌΓ, 

ΒοΙσΠΘαΡ, δδύτοθ ἢ νΟΙΓΘ ΠΟΙ ΠΟΙ5 Π᾽ΆνΟηΒ Ρρᾶ5 Ρὰ 

εἰ πιληρό, οπί-οῦ 416 ΠΟῚΒ ὨΔΥΟΩΒ ρᾶ5 ἔαϊέ 4685 πηϊ- 
γΆ0168 Ὁ Εξ' ἃ]οῦβ 18 ἰϑὰν ἀἶταῖ  [μοΐῃ ἀ6 τπλοὶ, Οανγῖο 8 

ἀἸαϊχαϊό, [12] ΑΙοτβ, 1] γ᾽ διτὰ 465 ρίθαγβ οὐ ἀθ5 ρυϊη- 

οδηιοπίβ 46 ἀ6πίβ8, Ἰογβααθ 165. 1βΐ68. ὈΡΠ]ΒΡΟΠύ ΘΟΠΊτη8 

[6 8ο.ο1]}, ἰδη 18. 46 168 πηέσμδηίβ βορομῦ 76ἐόβ ἂἃὰ ἔδα 
ὀΐθγποὶ. [13] Ββδαοοιρ ν᾽ϑπάτοπί θὰ τποθῃ ποίη, 4] ἃ 

᾿οχιόγίθαν βογοηῦ τανδέιβ 46. ρϑαιχ 46 Ὀγβθὶ5 οἵ 4ὰϊ δὰ 
ἀβάδη8 βαγοηΐ 468 [ο1108 ταν βθαπίβ : νΟΊ5 105 Τοοοπηδῖ- 

ἰρο ἃ δὰ ρανροβ, Τουΐ ἀρῦγο ααὶ πὸ ροτία ρὰ8 ἀθ 
θοΏΒ {τα} 8. οδὲ οοπρό οὐ οϊό δὰ ἔδυ. » [14] Ῥαμίββος 
ἄσοπο σϑὰχ 41 πὸ ψίνθηΐ ρμ85 σοπίονπιότηθηίξ ἃ 668 ρνό- 

οθρίθβ δέ 4] π6 βοῃί οπγόςἰθη8β 46 ἀβ ποπὶ ; ο᾽δβὲ ἤου8 
{1 νουβ 16 ἀθῃπηδηάοῃβ, ᾿ 



36 νμεμεὴβε ἀρόῦθαιε, ΧΥΤΙ, 1 - ΧΥΤΙ, 2 

αὐτοῦ βιοῦντας, λεγομένους δὲ μόνον Χριστιανούς, καὶ ὑφ᾽ 
ὌΝ ΡΉΜΊ ΜΝ 
ὑμῶν ἀξιοῦμεν. 

ΧΥΠ], Φόρους δὲ χαὶ εἰσφορὰς τοῖς ὑφ ὑμῶν τεταὴ- 

μένοις πανταχοῦ πρὸ πάντων 

δάχθημεν πὰρ᾽ αὐτοῦ. [2] Κατ᾽ 

σελθόντες τινὲς ἡρώτων αὐτὸν, εἰ δεῖ ΚΚαίσαρι φ Ὄ ΕΣ ξ ́  ΕῚ ὃ ΕΣ Ξ, 

ὅ- Ξ Ἔ ΕἸ Καὶ ἀπεχρίνατο᾽ « Εἴπατέ μοι, τίνος εἰκόνα τὸ ν 

ἔχει» ; Οἱ δὲ ἔφασαν᾽ « Καίσαρος ». Καὶ πάλιν ἀνταπεχρξ 

γατο αὐτοῖς «᾿Απόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος τῷ Καίσαρι χὰ 

ΓᾺ 1-20]. [3] Ὅθεν θεὸν μὲν μόνον προσχυνοῦμεν, ὑμὴ 

δὲ πρὸς τὰ ἄλλα χαίροντες ὑπηρετοῦμεν, βασιλεῖς 

ἐρχογθας ἀνθρώπων ὁμολογοῦντες καὶ εὐχόμενοι μετὰ 

χῆς δυνάμεως χαὶ σώφρονα τὸν λογισμὸν ἔχοντας ὑμᾶς πο 8 
ΕΒ 

ΠῚ ρεθῆναι. [1] Εἰ δὲ χαὶ ἡμῶν εὐχομένων καὶ πάντα εἰ 

σίλι 

ρεθῇ 

φανερὸν τιθέντων ἀφροντιοτήσετε, οὐδὲν ἡμεῖς βλαδησόμε μ 

πιστεύοντες, μᾶλλον δὲ χαὶ πεπεισμένοι, κατ᾽ ἀξίαν τῶν 

πράξεων ἕκαστον τίσειν διὰ πυρὸς αἰωνίου δίκας, καὶ πρὸς 

ἀναλογίαν ὧν ἔλαθε δυνάμεων παρὰ θεοῦ τὸν λόγον 

ἀπαιτηθήσεσθαι, ὡς ὁ Χριστὸς ἐμήνυσεν εἰπὼν «Ὧι 

πλέον ἔδωχεν ὁ θεός, πλέον χαὶ ἀπαιτηθήσεται παρ᾽ 

αὑτοῦ » [{|6, χαι, ἀ8]. 

ΧΥΤΙῚ. ᾿Αποδλέψατε γὰρ. πρὸς τὸ τέλος ἑχάστου τῶν 

γενομένων βασιλέων, ὅτι τὸν κοινὸν πᾶσι θάνατον ἀπέθανον᾽ 

ὅπερ εἰ εἰς ἀναισθησίαν ἐχώρει, ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς ἀδίκοις 

πᾶσιν. [2] ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ χαὶ αἴσθησις πᾶσι γενομένοις μένει 
Ϊ 
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ΧΥΠΙ. Νουιβ ΒΟΙΏΠΊ685 [65 ρΓΘΙΠΙΘΡ5 ἃ μάγον 105 {πρα 5 

εἰ 105 ἱπιρόίθ. ἃ οϑὰχ 46 νοῦ ργόροβολ ἃ σαί οἴποο. 

(68. ὁποογ ἰὰ πῇ ργέοορίο ἀὰ ΟΠνίβί. [2] Ἐπ οο ἰθυηρβ8- 

Ἰὰ οονίαἰηβ ἀ᾽ δμέγθ θιιχ νἱπγοπξ 1αἱ ἀοιηαπάθι 5}} [1110 

ΡΆγ6» 16 ἔτραν ἃ Οόδβαν, Π γόροπα!! : « ὈΙθδττποὶ; ἃ 

ψ16}16 οἰ ρίο οδί [γαρρόθ οί ρίδοθ 46 τποπηαίθ ὃ --- 

Α 061|16 46 (ἀὐόβαγ », αἰγθηί-} 15. 16 1] τρρὶί : « Ποη- 

ἀθε ἄοηο ἃ (ὐόβανγ οβ ααΐ δὲ ἃ (ὐέβαν οἱ ἃ Πῖθα 66 «υϊ 

εδἱ ἃ Πῖθα. » [3] Νοιβ. π᾿ Δἀογοηβ ἄοπο 486 ῖθι 888], 

τιᾶῖβ ραν 16 γαβίθ, ποῖι8 γο8 οθόϊββοῃϑθ νομί ΡΒ, 

γουβ ΤΒοοππαἰἐϑαηΐ ρου 165 πιδίϊγο5. οὗ 1658. ομϑῖβ 468 

ῬΘΌΡΙ65, οὗ ποὺβ ἀθιμϑηάοπβ ἃ Ὀΐθα 4υ ανθο ἰὰ ρα15- 

88 Π06 ΒΟΙΝΟΙΆΪΠΘ, ΟΠ. ΨΟΪΒ. Θἢ ΨΟΙΙΒ [ἃ 58ρ6556 οὗ 1ὰ Γ8]- 

80η, [4] 5], τπαῖρτό πὸ. μγϊὸγθβ, οὐ θΊθη. α06 ποιιβ 

ΘΧροΟβίοπβ ἰοὰξ ἀπ ρτὰπα ἸοὰΡ, νοῦβ ποῖ5 ἀόάδιρποΣ, 
ΠΟΙΙ5 Ὠ ΔΌΓΟΙΒ ΓΙΘῃ ἃ 65. Βου ΙΓ ; ΟΡ ΠΟῚΒ. ΟΓΟΥΟῚΒ ΟἿ 
Ῥἱυϊος ποιι5. ΒΟπηπη65 οοπναΐϊποιβ 4π86 οἤδοῦπ, ΒΘ] Οη 505 

ΟἾΥΤΕΒ5, 56Γἃ ρΡαΠὶ ἀδη5 ἰδ ἴθι ὄΐογπο] οὐ 118 Ποι5 γβπ- 

ἀτοηβ οοπηρίθ ἃ Πῖδα ἀδπῃ5 1ὰ πίθϑαγ 465 ροινοῖγβ 40 

ποῦβ δαΡΟΙΒ τος υ5 46 [απ]. ΟἿ δδί 16 (μτίβὶ ααὶ]}᾿ ἃ ἀ{ : 

«(β]ϊ ἃ φαὶ Πῖδι ἀαγὰ Ρ] 5 ἀοππηό, 1] [1 βορὰ ἀθπιαηάό 

ἀκναηΐαρσα. » 

ΧΙ, (οπβιἀόγοχ ἰὰ ἥπ ἀθ μασι 465 δηιρθύθι "8 
{πὶ νουβ οπί ῥγόοὀαόβ : 115 βοηΐ τηορίβ σοτηπ18 ἴοι [65 

Δοπηπιθ5. 51 [ἃ πιοῦὶ ἀὐἰγαϊϑαιῦ δτὶ ποὰβ ἰοαί βϑηπηθηΐ, 

ὁ8 ΒθΡαὶ Ὁ πὶ ἀν απ ΔρῈ ρου 165 πηδομϑηίβ. [2] Νίαἰβ ποη, 



838. ΡΒΕΜΙΝΒΕ ΔΡΌΊΟΟΙΕ, ΧΥ͂ΠΙ, 8 --- ΧΙΧ, ἃ 

χαὶ χόλασις αἰωνία ἀπόχειται, μιὴ ἀμελήσητε πεισθῆναί τε 

χαὶ πιστεῦσαι ὅτι ἀληθῇ ταῦτά ἐστι. ΙΝ εχυομαντεῖαι 

μὲν γὰρ χαὶ αἱ ἀδιαφθόρων παίδων ἐποπτεύσεις χαὶ ψυχῶν γὰρ ΦΌΌΡ ἰώ 

ἀνθρωπίνων χλήσεις χαὶ οἱ λεγόμενοι παρὰ τοῖς μάγοις 

αὶ ὑπὸ τῶν ταῦτὰ ὀνειροπομποὶ καὶ πάρεδροι χαὶ τὰ γινόμενι 

εἰδότων πεισάτωσαν ὑμᾶς, ὅτι χαὶ μετὰ θάνατον ἐν 
πὰ ᾿ , [Γι ᾿ ἃ τὰ 

αἰσθήσει εἰσὶν αἱ ψυχαί, [}] καὶ οἱ ψυχαῖς ἀποθανόντων 

λαμόανόμενοι χαὶ ῥιπτούμενοι ἄνθρωποι, οὗς δαιμονιο- 

λήπτους καὶ μαινομένους χαλοῦσι πάντες, χαὶ τὰ παρ᾽ 

ὑμῖν λεγόμενα μαντεῖα ᾿Αμφιλόχου χαὶ Δωδώνης καὶ 

χαὶ τὰ τῶν συγγρυ: ΤΠυθοῦς, καὶ ὁσα ἄλλα τοιαῦτά ἐστι, 

φέων διδάγματα, Εἰ μπεδοχλέους χαὶ Πυθαγόρου, Ἡλάτ νός 

τε καὶ Σωχράτους, καὶ ὁ παρ Ὁμήρῳ βόθρος χαὶ ἡ 

" 
, ᾿ ἜΡΙΝ : ΩΝ γι 
ἄθοδος ᾿Οδυσσέως εἰς τὴν τούτων ἐπίσχεψιν, χαὶ τῶν τὰ 

αὐτὰ τούτοις εἰπόντων [6] οἷς χἂν ὁμοίως ἡμᾶς ἀποδέξσσθε, 
ἬΝ ΡΣ Ρ' τον ὁ δι δωῶ 

οὗχ ἧττον ἐχείνων θεῷ πιστεύοντας ἀλλὰ μᾶλλον, οἵ χαὶ 

τὰ νεχρούμενα χαὶ εἰς γὴν βαλλόμενα πάλιν ἀπολήψεσθαι 

ξαυτῶν σώματα προσδοχῶμεν, ἀδύνατον μιηδὲν εἶναι θεῷ 

ΧΙΧ, Καὶ κατανοοῦντι τί ἀπιστότερον ἂν μᾶλλον δόξαι; 

ἢ εἰ ἐν σώματι μὴ ὑπήρχοβιεν καί τις ὦ γεν, ἐκ μικρᾶς 

τινὸς ῥανίδος τῆς τοῦ ἀγθρωπείου σπέρματος δυνατὸν ὀστέα 
5 

ἶ 
τε χαὶ νεῦρα καὶ σι ἴρχας εἰχονοποιηθέντα 

γέσθαι ; [2] "Ἑστω γὰρ νῦν ἐφ᾽ ὑποθέσεως λεγόμιενον᾽ εἴ 

ὑμῖν μὴ οὖσι τοιούτοις τὰν τοιούτων ἔλεγε, τὸ σπέρμα τὸ 
τ 

ἀνθρώπειον δειχνὺς χαὶ εἰχόνα γραπτήν, ἐκ τοῦ τοιοῦδε οἷόν 
Ι 
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οοαχ 4α1 οαΐ νόου ραγάθηβ 16 βοητηθηΐ, οὐ 16 ομὰξ- 

πιοπί ὀΐουημ 6] 168 αἴζθπά. ψουΒ π6 ἄδνϑζ ρὰβ ]αἴββον ἀθ 

οοῖρο οὖ α᾽δύρα ρευβαϑάόβ απο ο᾽οϑί ἰὰ νόνί(έ. [3] [ἃ 

πόονουπαποίθ, Π᾿Ἰπβρϑοξίοι ἀπ σα ήαντο ἀ ἀπ δπἔδη! ἰππο- 

ἐδπὶ,, ᾿᾽ὀνοοαίίου 465 ἂπηθβ παπιαῖπθϑ, 165 Ριαίιιθ5 ἄορ 

ὁθιχ αυϊ, αἰ αρρὸδ 1ὰ πιαρὶβ, δηνοϊθπύ 468 Βοηρ85, οὰ 46 

οὐχ 4α1 868. ἃ8 βίϑηϊ, 1658. ορέναίίομβ ἀθ οϑιχ αὐἱ 

Ροββδάθπί σοίμο βοίθησο, ἀοίνοπί δίγο ρον νοῦ ᾿πΠ8 

Ῥγθανο 416 168 ἂπι68 σοηβογυθηΐ 16 βθῃ{πηθηΐ, ἀργὲβ 1ὰ 

πιονΐ, [4] ὕογθα ΘμΘΟΓΘ 6685 ΒΟΠΊΠι68 (αὶ βοηΐ 581518. δἱ 
βθοοιιόβ ΡῈ} 105 ἃπιο5 4695 τηογίβ, 46 ἰοαΐ 16 πιοπάθ 
ρρ61|10 ἀὀτηοπίααιιο5 οὗ ἔμ θαχ, νου 62 165 οσθοὶθβ ΔἸ Απι- 
ΡΟ, 46 Ποάοῃθ οἱ ἀ8 1ἴὰ Ῥυίμίθ οἱ ἰδηΐ α᾽ αυΐγοϑ ; 

[5] νογϑζ 1688 ἰόπιοϊρηδροβ 465 ὀουναῖηβ, ἀ᾽ Ετιρόάοοία 
εἰ ἀο Ῥγίμαρονθ, ἀβ ΡῬΙδίοη οἱ 46 ϑοογαίθ, ἴὰ ἴοββο 

ἀΠοπιόγθ, δέ ἰὰ ἀθϑδοθηΐθ 4 ἼΠ| 586 νἹβι πὲ 065 Ἰπυβίῤγθϑ 

οὐ Π2}}18 [8}158. 8] Ὶ68. Ρασοη 68. ρὲ 165. δαΐθαγθ. [6] 
Αἀφιποίίος ποίγϑ ἰόχηοὶρβπαρθ δὰ πιὸπι {τα απ 16 1θὰν. 

Νοὰδ ΟΡΟΥΟΏΒ δαΐδηΐ οὐ θ]05 απ δὰχ θη ἴα αἰνιηϊό, οὐ 
ΠΟῸΒ ΘΒρόγοῃβ α16 168 πιονίβ ἀόροβέβ δὴ ἰθρβδ σβρῦθῃ- 
ἀνοηΐ ἸΘ ΓΒ. ΘΟΡΡΒ, σὰν σΊθῃ ἢ δβ( ᾿πῃροββ1}}}6 ἃ Π]6ι, 

ΧΙΧ, Α Ρίδθῃ υ γόπῥομιν (νου. {Πιέσ,, 8.19), Ὧ6. ρᾶναῖ- 
ἰναϊ{-1} ρὰ5 ἱπουου 06, 5ὶ ποὺβ π᾿ Ἀν] Οὴ5 Ρὲὰ8 46 ΘΟΡΌ 8, 

ἀ᾿ϑῃίθπάτο ψαθὶ χα ἢ που ἀΐγθ α πη6 βίμηρ]8 σου ίθ 46 
Βρθυπιθ πτιπιδῖπ Ξα ξ ἃ ρροΔαῖΓΘ ΠῸ5 8, Π05 ποιῖβ οὐ πῸ8 
οἰλαῖρ5 ἀδη8 1ἃ ἔογπιβ οὰ ποιιβ [68 “νογοῃβ [2] Αἀπιϑίζοηβ 
οθἰίθ ῃγροίμὸδο. ΟἸΒ]θα ἂπ ἰπβίδηΐ ς8: 46 γοιιβ δέθβ δὲ 



ἀθ ρπεμιὼπε ἀϑοιαιε, ΧΙΧ, 8 -- ΧΙΧ, 8 

τε γενέσθαι διαθεδαιούμενος, πρὶν ἰδεῖν γεγόμενον ἐπιστεύ- 

σατε ; οὐχ ἄν τις τολμήσειεν ἀντειπεῖν, [9] Τὸν αὐτὸν οὖν 

μήπω ἑωραχέναι ὑμὰς ἀναστάντα νεχρὸν 

“ τ [Ξ ΠῚ Ξὸ μὴ ὧν γ᾿ γ τῆς μικρᾶς ῥανίδος δυνατὸν τοιούτους γενέσθαι, 

χαὶ ὁρᾶτε γινομένους, τὸν αὐτὸν τρόπον λογίσασθε, ὅτι 

διαλυθέντα χαὶ δίκην σπερμάτων εἰς Ὑ ἵ 

ἀγθρώπεια σώματα χατὰ καιρὸν προστάξει θεοῦ ἀναστῆναι 

χαὶ ἀφθαρσίαν ἐνδύσασθαι οὐκ ἀδύνατον [οἷν 1 (07., Χν, 

99]. [5] Ποίαν γὰρ ἀξίαν θεοῦ δύναμιν λέγουσιν οἱ φάσ- 

χοντες εἰς ἐξέ ἘΤΉΝ ἕχαστον ἐξ οὗπερ ἐγένετο, καὶ 

χαὶ τὸν σύμπαντα χόσμον χαὶ ἐξ ὁποίων Ὑεγενημέν 

] ῖ δὲ πιστεύειν χαὶ τὰ τῇ ἑαυτῶ 

θ ἤλλοις ἀπιστεῖν παρε; 

διδάσκαλον ᾿Τησοῦν 

νατὰα παρὰ ἀνθρώποις 

26; Μάαβμβα, χ, 237; 

ἬΤΟΝ τοὺς ἀναιροῦντας 

ὃν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν δυνάμενον καὶ ψυχὴν 

νδαλεῖν » [σὰν χα, ἀ- δ ; Μάττη., 

Η δὲ͵ γέεννά ἐστι τόπος ἔνθα χολάζεσθαι 

μέλλουσιν οἱ ἀδίχως βιώσαντες χαὶ μὴ πιστεύοντες ταῦτα 

γενήσεσθαι ὅσα ὁ θεὸς διᾷ τοῦ Χριστοῦ ἐδίδαξε. 



ἊᾺ ΒΙΒΟΒΒΕΟΤΙΟΝ ΒῈΒ ΟΟᾺΡΒ ὁ᾿ 44 

γοῖρο οὐ ρίπο. 51 χα α απ, νοῦβ πηοηΐγαηΐ ἀπ οὐἰό ο6 

ΒρΡΟΙΤῚ8 παιηαίη οἱ 46 1᾽ απέτο ᾿Ἰπιᾶρο ἀπ Πουητη6; νοῦ 8 

ἀἰδα!!, νοῦ ἈΡΙγπχαῖὶ 466 66 Ρϑυΐ Ργοάμρο 6618, 16 

ΘΌΪ ΓΘ. νοσβ, ἀνὰπὶ 46 Π'ἄνοιν νὰ ὕ ΝΌη, βθγβοηπο 

πα οβογαϊ 16 οοπίθβίθν, [8] ΟἾθδέ ἃἰηβὶ (16 ΡΟῸΡ ΠΆνΟΙΡ 

Ρὰ5 νὰ ΘΠΟΟΓΡΘ ἀ' Ββοπιηθ γοββαβοι!ό, νοι π6 ΟΓΡΟΥΘΖ ρΡᾶ85 

ὰ ἴὰ γόβαγγθοίίου. [4] 'Γοαΐ ἀ᾽ΔΡογὰ, νοιβ π᾿ ΔΌΡΙοΣ ρα8 

ΘΡῚ ΡΟ58116 ποη ρ]ὰ5 {π6 ᾿ποπηπιθ πϑααῖξ (8 66 51 π1}0]8 

ξόρη6, δ σθροπάδην νοὺβ νόον 4116 Ο᾽δβῦ Ἰὰ βΒ0ῃ 

οὐρίηθ, 100 πχᾶπηθ, νοῦβ ἄονθ. δἀτηθίίγο αι, ἀἰββουβ 

ἄδῃβ ἴὰ ἴϑυγο οἱ γόἀυϊβ ἃ 1᾽ὀΐαξ 6 φΌΓΠΙΘ5, [65 ΟΟΥΡ5 
ἀε5. ποπλη]ο8. ρθανθηΐ, Δι ἴθ ρ5 νοῦϊα, ρὰγ ᾿ογάγθ ἀθ 

Ῥίοι, Ῥοβββοῖίον δἵ σονδιν ΠἸΠΟΟΡΡρ 1116. [5] Θ.16}16 

ἰ4ό6 5’ ἰοπί-1}9 46. ἴὰἃ ρυϊββᾶποθ αἰνίηθ, σοὰχ Χα] ρΓό- 

ἰαπάθη! ᾳὰ8 ὁμάχαθ μόδα ἀοἱἷὐ γοίουτπου ἀὰχ ὁϊότηοηίβ 

ἀἰοὰ 6116 οϑὲ βορίϊο οἵ σὰ Πῖθα τηθπὶθ πθ ροαΐ ἈΡ5ο]α- 

πιθηΐ σθαι οοηίγθ σαίΐθ 10] ἢ 1π νόγι6 16 πὸ βαιγαὶβ 18 

ἄϊνο. (6 46 16 νοὶβ Ὀΐθῃ, ο᾽οϑύ χα }}8 π᾿ Δυγαϊθηΐ ρὰ5 

ὅπ ἃ 18 ροΒβι Π1(6 48 Ἰθὰγ ργοργα ογόδίίοη, 48 6616 (ἃ 

πποπο Θηὐίθν, ἰ6} 4} οβί, οὐ ἀνθὸ 1 ὉΓΙΡΊΠ (μι᾽}18. 1α] 

θοππδἰδβοπί, [6] 1] ναυν ἀοης τηϊθιχ ογοῖγθ ἃ 68 αὶ 

δα ραθ886. ποίγβ παίπιγα δὲ 1ὰ ρυ ϊββᾶποθ Παπιᾶὶπθ 416 
αἰδίνο Ἰηογόι]8. ΘΟΠΊΠηΘ 168 δαίρθβ. Εἰ δ8ί} ϑηβοίρπομχθαί 

46 Ποὶλ8 Δ ΟΙΒ ΓΕΘ, ΟΔΡ ΠΟῸΒ ἅνοῃβ θηΐθησα αἶγα ἃ 

ποίγα πηϑῖξγο 6515- ΟΠ γιϑύ : « (δ χὰὶ δϑὺ ἱπηρ ββῖθ]6 ἃὰχ 
βοιμπιοβ. δϑὲ ροββίθ!θ ἃ Πῖθα,» [7] Εξ: « Νδ ογαίβημθζ 

βᾶ8 ζιι οοὰχ 4 πὶ νοῖιβἐποπί δέ Ζα] π6 ροανθηΐ γίθη δὰ ἀδ]ὰ. 

δαϊβ ογαῖρηθ οϑὶαὶ αὶ, ἀργὸβ 1ὰ πιουῦ, ρϑαΐ ργόοῖριίον 
ἄδηβ [ὰ βόμϑηηθ [6 σοῦρ8 οἕ "Δπιο. » [8] μὰ ρόμιθηπθ εϑί 
ἰδ Πἴουι οὰ βογομξ ραῃῖβ οθὰχ ααΐ οηΐ νόου ἀδη8 }᾽ πἰαυ ὁ 
εἴ 4] π᾿ οπῦ ρᾶ5 νὰ απ Ὀϊου γόδ] βορὰ, οο 41} ἀναὶβ 
Δῃποποό ρᾶγ 16 μι γὶβί. 



ἀδ . ρβεμιὰμκ ἀροιοαι, ΧΧ, 1 --- ΧΧῚ, 2 

ΧΧ. Καὶ Σίδυλλα δὲ χαὶ Ὑστάσξης γενήσεσθαι 

τῶν φθαρτῶν ἀνάλωσιν διὰ 

νοι δὲ Στωϊκοὶ φιλόσοφοι καὶ 

θαι δογματίζουσι καὶ αὖ π' 

γεν 

γὼν νοοῦμεν τὸν 

ἔσθαι λέγουσιν ττὸν τι τῶν μεταδαλλομέ- 

ἣν θεόν, [3] Εἰ οὖν ναὶ 

ὰ τοῖς παρ᾽ ὑμῖν τιμωμένοις ποιηταῖς χαὶ φιλοσό- 

ἔνια ὄνως χαὶ θείως καὶ μόνοι 
ΠἸῊΝ 

θα; [4 

(οσμῆσθαι χαὶ 

ι Στωϊῶν: 
λύκε " ἀπυνζανν ἄν ᾿ 

μετὰ θάνατον οὔσας τὰς τῶν ἀδίκων ψυχάς, 

ἴς καὶ φιλοσόφοις τὰ αὐτὰ λέ 

ἀγθρωπίνων ἔργοις προσχυγεῖν’ Μεγάνδρω 

ὶ τοῖς ταῦτα φέσασι ταὐτὰ 

ημλουργὸν τοῦ σχευαζομιένου 

δὲ χαὶ τὸν λόγον, ὁ ἐστι πρῶτον γέννημα 

πιμιξίας φάσχειν ἡμᾶς γεγεννῆσθαι, ᾽[ησοῦν 

Χριστὸν τὸν διδάσκαλον ἡμῶν, καὶ τοῦτον σταυρωθέντα χαὶ 

στάντα ἀνεληλύθεναι τ τὸν οὐρανόν, 

ᾧ Διὰ καινόν 

φ Ύ ἜΣΣΣΣ γὰρ υἱοὺς φάσχουσι τοῦ Δὶς οἱ φ ' 
παρ᾽ ὑμῖν τιμώμενοι συγγραφεῖς, ἐπίστασθε᾽ ᾿ΕΙρμιῆν ψ 

λόγον τὸν ἑρμηνευτικὸν χαὶ πάντων διδάσχαλον, ᾿Ασχλη" 



ΔΟΟΟΚΡ ὈΓΓ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΒΜΕ ΑΥ̓ΕΟ ΠΑ ΡΗΠΙΘΒΌΡΗΙΕ, 63 

ΧΧ, [ἃ ΞΙΡΎ}18 δὲ Ηγβίαβρθ οπέ ἀ1| 46 1ὰ παρ 

ΘΟΡΓῸ ΡΟ ΡΙ6. βϑγαὶϊς σομβαπηόθ μὰν ἰὸ ἴϑα, [3] 1.68. ρμ1- 

Ἰοβορῖιθ8. α Ὅῃ. ἀρρο}}9 βέοϊοίθιβ δηβϑίρτιοπί, χα Ὀῖθα 

τηδη16 56 τόβοπἀγα δ ἴοι οἱ (α ἀρνὸβ ο65 ΟΠΔΠρΟΠΘΠ 5 

ἰὰ ποθ τοπαῖίρα, Θπαηΐ ἃ ποι5, ΠΟῸΒ ῬΘΠΒ0Π5 απ 16 

θίθιι 481 ἃ ἰοαΐ ογόδ οϑὲ βαρόγμιθαν. ἃ οοίΐθ παίαρθ 

ἐμαηρθαπίο, [3] 51 ἄοῃο, 88} οδρίαϊ πθ. ροϊηΐθ, ποὰβ 

ΒΟΠΏ65. αἰ ἀοοογ ἄνθο 65 ᾿ἷὰ5. δβεϊτηόβ ἀθ νὸβ ρμι1ο- 

ΒΌΡΠ65 δὲ ἀθ νὸβ ροὰίθβ, 581, βὰ} ἀ᾽ δα ίΡαβ, ΠΟῸΒ ῬΆΡΙΟΩΒ 

ρας ααθαχ οἱ ἀπο ἴδροη ρ᾽π5. αἴρηο 46 Ῥίοι, 5ὶ 

8615. ΘΠΠΠ ΠΟΙΒ ῬΡΟΙΨΟΩΒ. 686. 416 ποὺβ ΔΕΠΓΠΊΟΙΒ, 

Ροηραποὶ σοίέθ Βαῖπθ ἱπ]ιβίθ. δ ϑχοθρίίϊοππο!!α οομέρθ 

1 Επ᾿ ἁἢινταδηΐξ 1 ογήοππαμποο οἵ ἰὰ ονόδι θη 46 ΠΟΙΙ5 

ἰουίο5β οἤοθο8. μὰν Πίθιι, ποῖιβ Ῥγαϊέγομβ θηβοῖσπον ἰὰ 
ἀοοίνί 8 48 Ρ]αίοη ; 1 δια ργαβθουιθηΐ πηΐνθβϑὶ, ο6 116 465 

εἰοϊοίθη8. Ἐπ ἀϊβαπέ χὰ 165. ἅπιθβ 465 τπόομαμίθ. οοη- 

βορνθηΐ 16 ββη{ἐπιθηΐ ἀργὸϑ [ἃ πιοτί,, οἱ Βι δ ββαπί [ἃ βοὶπ 

ὧδ Ἰδιιγβ ΟΓΡΙΠ165, {8 06}1688. 465. πδίθβ, δχϑηρίθβ 60 

ρθίηθ5, οηΐ πῃ δορί ΠΟΌΓΘΙΧ, ποῖ ραγαϊίγουΒ. ἀ᾽ Δοσογα 

ἄνθο 105. ροδίθβ δὲ 165. ρῃΠΟΒΟρΡΙ5. [Ὁ] ἔπ ἀόῤῥοπάδῃϊ 

ἀάογον ᾿ Ὀανταρθ 468 τηδῖπβ 488 ΠΟΙΏΙΏΘΒ, ΠΟΙ8. ρΔΓ- 

Ἰομβ, σοπηπθ 18 οοτηίψιθ Μίόπαπνθ δί ἰοὰβ σθὰχ αὶ 

οπί ὀορις ἀδπ5. 168 πιόπιθ 868. [15 οπί ργοοϊαπιό 4ὰθ8 16 

Ορόαϊθαγ θδὺ ρα σρᾶπᾷ 418 Ἰὰ ογόδξαγθ. 

ΧΧῚ, Ουδμα ποὺβ ἀἰβοηβ }ὸ ἰἴὸ  ῦθβ, 16 ρυθηιῖθν 

πΆ 48. Πῖθα, {όβ5- ἢ σῖβι ποίτθ πλαῖέσθ, 8. 6 θηρθπαγό 
885 Ορόγα ΠΠοη. ΟΒΆΡΠ6116, 4} ἃ ὁϊό ογποῖβό, 4ι}}} οδὲ 

πον οὐ φυ ἀργὸβ ὀΐγβ γθββϑιιβοι(ό, 1] δὲ σποηΐό δὰ οἱβ], 

ποὰ8 π᾿ αἀὐτηθίζοῃβ τίθη ἀ8 ρι.5 ὀΐγαπσβ 48 1 ἰβίοϊγε ἀ8 
065. ὄΐγοβ 418 ᾽νοι!β ἄρρβῖεζς 815. 46 Ζθιιβ. [2] ψοὰβ 



ἀᾷὰ ρβεμιὴὴμ ἀροῃοῦπι, ΧΕΙ, 8 -- ΧΧΙ, 6 

πιὼν δέ, καὶ θεραπευτὴν γενόμενον, χεραυνυθέντα ἀνεληλυ- 

θέναι εἰς οὐρανόν, Διόνυσον δὲ διασπαραχθέντα, ἫἩ ραχλέα 
» 

δὲ φυγὴ πόνων ἑαυτὸν πυρὶ δόντα, τοὺς ἐκ Λήδας δὲ Διοσ- 

χούρο’ ς, χαὶ τὸν ἐκ Δανάης Περσέα, χαὶ τὸν ἐξ ἀνθρώπων 

ἐφ᾽ ἵππου Πηγάσου Βελλεροφόντην. [3] Τί γὰρ λέγο- 
» ΗΝ 

μὲν τὴν ᾿Αριάδνην χαὶ τοὺς ὁμοίως αὐτῇ χατὴστερίσθαι 

λεγομένους ; καὶ τί γὰρ τοὺς ἀποθνήσκοντας παρ᾽ ὑμῖν 
᾿ ἤν ὦ Ἢ 
ἀπαθανατίζεσθαι ἀξιοῦντες χαὶ 

γὰρ 
αὐτοχλράτορας, οὺς ἀεὶ 

ὀμνύντα τινὰ προά 

γον εἰς τὸν οὐρανὸν τὸν κατάϊα οτὰ ἢ Καξαρά; [4Κὰ 

πρὸς εἰδότα ς λέγειν οὐχ ἀνάγχη, πλ' ἣ ὅτι εἰς 
᾿ 

ἃ 

φθορὰν χαι παρατροπὴν τῶν γ  τονώ ὐὰ ταῦτα 

ῶΣ , " ἢ 
πείη δὲ σωφρονούσης ψυχῆς ἔννοια τοιαύτη περὶ 

χαὶ αὐτὸν τὸν ἡγεμόνα χαὶ γεννήτόρα πάντων 

χατ᾽ αὐτοὺς Δία πατροφόντην τε καὶ πατρὸς τοιούτου Ὑεγο- 

γέναι, ἔρωτί τε χαχῶν χαὶ αἰσχρῶν ἡδονῶν ἥττω γενόμενον 
5.) 15, Δ ΩΣ Ξὰ β ᾿ 
ἐπὶ Γανυμήδην χαὶ τὰς πολλὰς μοιχευθείσας. γυναῖχας 

ς αὐτοῦ παῖδας τὰ ὅμοια πράξαντας παραδέ- 

ξασθαι. [0] ᾿Αλλ᾽, ὡς προέφημεν [6[. ομαρ. ν, 2], οἱ 

φαῦλοι δαίμονες ταῦτα ἔπραξαν᾽ ἀπαθανατίζεσθαι δὲ ἡμεῖς 

Ὡς 

μόνους δεδιδάγμεθα τοὺς ὁσίως χαὶ ἐναρέτως ἐγγὺς θεῷ 

βιοῦντας, κολάζεσθαι δὲ τοὺς ἀδίχως χαὶ μὴ μεταδάλλον- 

τας ἐν αἰωνύρ πυρὶ πιστεύομεν. 



[Ε ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΒΝΕ ΕΤ' ΤᾺ ΒΑΒΙΙΕ ἀδ 

ΠἸΡΏΟΓΡΘΖ ρὲ8. 6 οἤδοί σομ θη νῸὸ85. δαΐθιγθ 165 0115 
ἐβε1πιό5. ργδίθηί 46 ἢ]5 ἃ Ζϑυβ; Πονγηχὸβ θϑῦ βοὴ νϑῦρα 

εἱ Ξοῦ ἰῃίογρρδίθ, 16 πιαῖψγθ πρῖνθυβο! ; Αβοϊόρίοβ, [πὶ 

0581 τηῤάοοίη οἱ ἀγαπί ὀΐό [γαρρό 4 ἰὰ ἰοιάγο, 
τοιηοηΐα ἀπ Ο16] ; ΠΙΟη 505 [αὖ γ15 Θῃ ᾿ἱὸοο8; Πόγδο]ὲβ 

86. Ἰοία ἃ δα ρΟῸΡ τηρίΐνρο ἤμ ἃ 8565 ἰγᾶνδιχ,; 165 

Ῥιοβουρθθ, ἢἰς 46 1,644, Ῥοιβόο, [15 4ἀὸ θαπδό, 

πιοηϊὀγοηῦ δὰ οἶδ], οὖ αμι88ὶ, δι 16 ὁμθναὶ Ρέραβο, 

ΒοΙόρορμοι, ἢ]5 ἀθ πιονί}]β. [3] Ὅπ6 ἄϊρο ἀ᾽ Αγίδάμπθ οὗ 

ἀθ οοὰχ ἅπὶ, οοπμιηθ 6110, ἑπγεπέ ομδηρσόβ δ ἀβίροβ ἢ Εἰ 
08 ΘΙΊΡΘΓΟΙΡΒ, ἃ ραϑῖπο βοηΐ-]5. πιορίβ, χὰ νουβ 165 

πιδέ(67 ἅτ τα πρ' 465 πηπιορίο]β, δὲ νοΒ ἔγοανο ἰΟυ [Οὐα5 

φιο! απ ΡΟὰΓ ᾿αγ6Ρ ΟῚ] ἃ νὰ 16 (όδβαν ααΐοη νἱθηΐ 46 

υρὰ]ον δ᾽ ὄϊθνθε ἀπ θὕσμθ' νθῦβ 16᾽ οἱ8]. [4] Ἐξ σου θῖθη 

ΔἸ βίοίνοβ οὰ γϑοομίθ ἀθ οι ο08 ργόϊθη ἀπ. ἢ]5. ἀθ 
ἤθυβ, νοῦβ ἴθ βᾶνϑ2 δὲ 16 π᾿ἃὶ ρὰβ Ῥοβοῖῃ ἀθ νοῦβ ἰθ 

ᾧνο,. ὈἈΜΠΙ|ΟῸγΒ. 01165. αἰοαῦ ὀϊό ἐογίίθβ αὰθ ροὰν 
ΘΟΙΡΟΙΊΡΓΘ δὲ ρουν ΕΓ [ἃ ἸΘΌΠΘΒ556; ΟΔΡ ΟΠΔΟἢ ΡΘΏ56 

411} δέ ὕθθᾶι αἰ ἰον 165 ἀἴοιχ. [5] Γοἷπ ἀθ που, 8ὶ 

ΠΟῚΒ ΒΟΙΏΠΊ6Β ΡΌΓΒ, 1η6 [6110 οοποσρίϊοῃ 468 1ὰ ἀἰντηϊίό. 

Θ.0 1} γοργόβοπίου Ζοιβ, 16 τηδῖύρο οὗ 16 ογόδίοαν ἀὰ 

ποθ οογῆτηθ ρϑυγιοϊἀθ οὐ ἢ]5 ἀθ ρῥϑυγιοϊάθ, ᾿ἰννό ἃ 

Ἰαπιοαν οἱ ναΐπου μὰν" ἀθ μὰ5 οἱ μοηίθιχ ρἰδἰβίγβ, 

ἃρυθαηξ 46 απγηιδάθ οὐ ἀθ χυδηί 6 46 ἔβπι 168 1 Ποιιβ 

ΠοηΐΡῸΡ 868 δηΐδηΐβ οοτηγηοίαπί 165 τηδηηθβ ΟΥΙ πηθ5] 

[6] ὐτηπῖθ 16. 11 ἀἰϊΐ, οἷοβὲ Ἰὰ Ἰσντθ 468 τηᾶὰναὶβ 

ἀδιηοπβ. Ῥοὰν ποῦ, ποίγρθ ἀοοίγίπθ ποὺ Δρρεβῃα 488 
Οὐχ Ἰὰ 5618. ρϑυνθηΐ θβρόγοῦ. 1 Ἰππτηονία 6, ααὶ 
φοββθ ]θηΐ, ἃ Ὠῖθὰ 'ρᾶγ ἰὰ μἱέϊό δι 14 βαϊηίθίό ἀθ ἰθὺ. 

γἷο, Θαδηΐ δὰχ τηδοπαπίθ 4] π6 5 ἀτηθηάοηύ ρ88, ΠΟὰΒ 

ΘΡΟΥΟΠ5 41}15 βογομί, ομἂιιέβ ἀδτιβ 16 ἴθι ὀΐθγηο]. 



ἀθ᾽ ρβεμιὴδᾷπ ἀροῖθαια, ΧΧΙΠ, ῃ -- ΧΧΠΙ͂Ι, ἃ 

ΧΧΊΠΠ]. Υἱὸς δὲ θεοῦ, ὁ ᾿Ιησοῦς λεγόμενος, εἰ χαὶ κοινῶ; 

μόνον ἄνθρωπος, διὰ 

τὴν χοινὴν γένεσιν, 

λόγον θεοῦ, ὡς προέ- 

φημεν [οἵ, ομαρ. χχι, 1], χοινὸν τοῦτο ἔστω ὑμῖν τοῖς τὸν 

Ἑ 

ι 

ἃ παρθένου γεγεν- 

τὸν [Περσέα ἔστω 

ὁπόσα λέγομεν μαθ' ΌΣ 

θόντων αὐτοῦ 



ΤῈ} ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΒΜΕῈ ΕἼ ΓΙᾺ ΡΆΒΙΕ λῚ 

ΧΧΙΙ. 16 ΠῚ5. ἀθ. Ὅϊθα, 4086 ποι8 ΔΡροίουβ {όβιιβ, 

4υδμα 11 πὸ βοραὶβ χα μη 5 Ρ]6 τηοτίο], πιόριἔοραι! μὰν 

βὰ βρΌ5888. ἀ᾽ δία ἀρρε]6ό Π]5 46 Ἀίθιι, οἂγ ἴοιιβ [65 

αὐΐθυνβ ἀοπηθηΐ “ἃ θὰ 16 ποῆλ ἀ8 ρὸγθ 465 ΠοιΏπι68 

οἱ 465 ἀἴθυχ. [2] 851 που ἀϊβοπβ 46 1|, ν θυ ἀ6 Πῖθα, 

οἱ πό 6 Ὀϊθα, ρϑι ἢ πιοάρ ρᾶΡίμοι τον ἀθ ρόπόγαϊοι, 
οοηἐραϊτθπιθηΐ ἃ ἰὰ [οἱ οΓαϊπαῖρθ, ΘΠΘΟΡΟ τη0 [Οἰδ, οοϑί 

απ ἀἐποτηϊπαίζοι αι} [τὶ δὲ σουπμηιηθ ἄνθὸ ΠΟΥ ὸβ 

406 νοι5. ἈΡΡαΪδθΣ 16 νϑῦθρδ δἱ ἴθ τηϑϑβᾶρϑν 46 Πίδθα, [3] 

Νουβ. ομ]θοίθγα--οη 4} ἃ 66 ογιοιβό} Ἐπ οο]α, 1] 
ΤΌΒΒΟΙ 16 ἀὰχ Π]5. 46 Ζθιιβ χὰθ 71 ὀπυσηόγόβ ρ]ὰ5 παμί 

οἱ «ι οηΐ δὰ, 56] 0. ΔΌΠΒ, 465 ἰουστηθηῖβ ἃ βου ρι, [4] 

θη νδοοη!β αἰθὰχ 4118 βυθ γοπΐ 185 σΘΏΡΟ5. δ πηορί 165 

Ἴυ5 Δ γθηΐβ. 51. ἄομο, οὐ σοηβιἀὸρο ἰὁὸ5. ἐοαρπθ 5 

ΡΠ σ]Π16 ΡΒ. 4] ϑαΐ ἃ βου ἔριν, 11 πὸ Ἰοὰν οδ᾿ Ῥὰ8 

ἰπένίθαν, Δ ΘΟὨ ΓΑΙΓΘ, ΘΟΟΠΠῚΘ. ΠΟΙΙΒ. 1 ἌνΟΠ8. ῬΓΡΟΠΙΪΒ, 

ὨΟῚ15 ΤΠΟὨ ΓΒΡΌΠΒ, ἀΔΠ8 1ἃ 5υϊῖ6 (6. 06 ἀἰβοοῦγβ, 4] 165 

βαρρᾶβθδθο, οὰ ρ]αϊόί, ἃ ρτθινθ οϑί ἀό]ὰ [αηθ, ΘᾺ οἷ δβί 
165. δοίοβ. 46. 886. οοπβίαίβ ἰὰ βαρόνιον!ό. [5] Νοὺθ 

ΔΟΟΏΓΟΤΘ. 41] οϑὲ ηὐ ἀὯΠ6 νἹορρὸ 1] ἃ οοἱα 46 δοῃγπηπῃ 
νοῦ νοΐίγο Ῥογβόο ; [6] 4} σιιόγιββαὶε 165 Βοϊΐοιχ, 165 

ΡΥ 165, 168. ἸΠ ΠΡ Π]65 46 παϊββαπσο οἱ {111} τοββιβ- 
οἰἰαἱδ 165 πηοτῦῖβ : σο]α ρᾶγαῖίμᾶ ὉΠῸ ΓΘΒΒΘΙ Βα ποῦ ἅνθὸ 

68 ῬγΟάΙρ85 46 νου γασοηίο 4᾽ Αβοϊόρίοβ. 

ΧΧΊΠ. ΨοΙοὶ 66 αι ποὰβ νοι] ἢΒ. ΨΟΤΒ ρΓΟΙΨΘΙ  Ο65 

650 ΒΠΘπαθηΐβ. 18 ΠΟΙΒ ἄνοηΒ. τϑοὰβ ἄπ ΟΠΡΙβί οὐ 68 

ΡιΟρὸΐοβ 5608 ργό]όοροββθαγβ βΒοηΐ 561}}8 να 18. δὲ θ]π|8 

ἀποίθηβ 406 Ὅοὰχ (8 νὸβ ὀουϊναϊπβ, οὐ 851 πΟὰΒ νΟι8 

ἀδηηαπάομβ 46 [68 δαπηοίίτθ, ο6. π᾽οβέ ρμᾶ8 6 ταΐβοῃ (6 
068. ΓΘΒΒΘΙΠΒΙΔΠΟΘΒ, ΠλαΪδ ΡᾶγοΘ 7}}5 βοπὶ ντγαῖβ ; [2] 



4ἀ8. ΡῬΒΕΝΜΙΣᾺΒ ἈΡΟΓθαΙΕ, ΧΧΙΙ, 3 --- ΧΧΥ, 1 

χαὶ ΤΈΡΟΣ καὶ Ἢ βουλῇ, αὐτοῦ γένόμενος ἄνθρωπο, 

ταῦτα ἡμᾶς ἐδίδαξεν ἐπ᾿ ἀλλαγὴ χαὶ ἐπαναγωγῇ τοῦ 

ἀνθρωπείου γένους [3] καὶ πρὶν ἢ ἐν ἀνθρώποις αὐτὸ 

γενέσθαι ἀἄνθρώπον φθάσαντές τινες διὰ τοὺς προειρημέ 

χαχοὺς δαίμονας οἷ. ομαρ. ν; Χχι, 5] διὰ τῶν ποιητῶν 

ὡς γενόμενα εἰπὸν ἃ μυθοποιήσαντες ἔφησαν, ὃν τρόπον 

Ὑ τΣ τς οὐ ἜΡΙΝ ΜΝ 
χαὶ τὰ καθ᾽ ἡμῶν λεγόμενα δύσφημα χαὶ ἀσεθῇ ἔργα ἐνήρ- 
ΣΥΧΩΝ ὀδεὶς αιόρευς: οὐδὲ. ἀποδειξές. ἔδτι ὅτ γησαν, ὧν οὐδεὶς μάρτυς οὐδὲ ἀπόδειξίς ἐστι, ---- τοῦτον 

ἔλεγχον ποιησόμεθα. 

ΧΧΙΝ. ΤΙρῶτον μὲν ὅτι τὰ ὅμοια τοῖς “λλησι λέγον" 
Ἶ ΡΥ τε δες τες μόνοι μισούμεθα δι’ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, χαὶ μηδὲν ἀδι- 

οὖντες ὡς ἁμαρτωλοὶ ἀναϊρούμεθα, ἄλλων ἀλλαχοῦ χαὶ 

δένδρα σεδομένων χαὶ ποταμοὺς ἰχαὶ μῦς καὶ αἰλούρους χαὶ 

χροχοδείλους χαὶ τῶν ἀλόγων ζώων τὰ πολλά, καὶ οὐ τῶν 

αὐτῶν ὑπὸ πάντων "τι ωμεγῶν Ὧν ἄλλων ἀλλοχόσε, ὥστ' 

ποθανοῦσι χοὰς χαὶ χνίσας 

υσίας φέρομεν: [3] Ὅτι 

γενομισμένᾳ ἐστίν, ἀχριδῶς ἐπίστασθε. 

ΧΧΥ. Δεύτερον δ᾽ ὅτι ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων οἱ 

πάλαι σεδόμενοι Διόνυσον τὸν Σεμέλης καὶ ᾿Απόλλωνα τὸν 

Λητοΐδην, οἱ δι’ ἔρωτας ἀρσένων ὅσα ἔπραξαν αἶσχος χαὶ 

λέγειν, χαὶ οἱ ΠΠεοσεφόνην χαὶ ᾿Αφροδίτην, τὰς διὰ τὸν 

Ι 



ΕΛΒΙΕΒ ἨΟΝΤΕΌΒΕΒ ἀ9 

42έ5υ5- ΟΠ τῖβὲ 56} δδί ργοργθπιθηΐ 16 ἢ]8. 46 Ὀίθιι, β0ῃ 

ορθ6, 501 ῬΓΘΙΠΙἑΘυ πό, 88 ρυ ]5βαηοθ, 61] 5᾽ 65 [410 Ποπητηθ 

μὰ 58 νοϊοηίό ροὰγ ποῖιβ ἀρρογίου ππὸ ἀοοίχίπο ἀοϑιηόθ 

ἃ τοῖν 1 δἰ ἃ τόρέπόγεν [6 ρθηγο παπηδίῃ ; [3] ἀναπί 

41} ραγὰϊ ΒΟΠΊΠΟ ΡΆΓΙΩΪ 165 ΒΟΙΊΠΊ85, 5088 1 ἸΠΒρ᾿Ι γα ἢ 

465 ἀόπλομβ ἀοηΐ 1᾽ἃἱ ραγ]ό, οουίαἰῃθ ρεῖσθηΐ 168 ἀθναπίβ 

εἱ μὰν ΤἸη ον πηιδάϊαῖρθ 465 ροδίθβ ργόβθηϊόγθηΐ σομηπιθ 

ἄο5. γόα! 8. 465. [40]05 ἱηνοπίόθβ (νου. {πΐρ., 8. 19), 

Δρεοϊατηθηῦ οοτήπιο 115. βυβοϊ ὄγαπί οοηΐγθ ποῖ 465 

ΘΙομ  ἢἾ65 Οἀἴθι565 οὗ ᾿πη 0165, 58 Π5 ρΡθανο οὐ β8η5 ἰότηοίῃ. 

γοΠὰ ο8 χὰ ποὺ ΨΟΙ]ΟΠΒ ὈΡΟΌΨΟΙ, 

ΧΧΙΝ, Ἐπ ργβπλῖθν Π1θι1, ΠΟῸΒ Π6 [ἈΙΒΟΠΒ 4116 66 4118 

[οπί 165 ἄγθοβ, δὲ 85611158 ΠΟῸΒ ΒΟΙΏΠΊΘΒ Παἴβ ΡΟῚΡ 16 ΠΟΠῚ 

ἀὰ (μγιϑί. Νοὺβ βοπητηθβ ἱπποσθηΐβ δὲ οἢ ποῖβ ὑπ 

οοπηπιο 465 βοόϊόναίβ. Ῥαγίοπί, οη ρου 8άογον 465 ΔΙΌΓΘΒ, 

ἀδ5 ἤοανοβ, 465. ταΐβ, ἄβθθ. ομαΐβ, 465. ὁγοοοά ]θθ, ἄθ8 

δηϊπιαὰχ 46 ἰοπία δβρὸςθ, οὗ σ8 π βοηΐ μ88 165 πιϑηγ85 

«αἱ βοηΐ δἀογόβ μὰν ἴοιβ : σβδσαῃ ἃ 50 αἴσιι, οἱ ἰοιι5 50 

(ναϊοηξ νέο ργοσποπιοπί ἃ Ἵπιρ168 ῬάΡ06 (1115 π᾿ πὲ ρα5 

ἰῈὲ πιῦπιθ οὐ]. [23] [ἃ 5θ}]6. σμοβθο 406 νΟΙ5 ρυβϑῖθα 

ΠΟῚ5 ΓΒΡΙΌΟΘΒΘΡ, σ᾽ οδϑί, 46. Π6 ρᾶ5 ἈάΌΓΘΡ 188 γτηδπλ65 ἀϊοὰχ 

48 νοῦβ δ 46 πὸ ρᾶ5 οἰ τΙΓ βὰν 1688 ἰοπῖθρ 68 (νου. {ππ7., 

ἢ 10) 465 πιοῦίβ 468 Πα ]οηβ, [ἃ ρ,ΆΪΒ886. 465 ψνἹΟ ΠΊ65, 

465. ΘΟΙΤΌΠΠ65, 465 5ΒΔο ΡΠ ῆοθα. [9] Μα18 φαηθ πηδπη8 

6Ποβα οδὲ 1οἱ ἀπ ἀἴδα, Δ] Θὰ ΡΒ πὶ δηΐΪτη], Δ1Π]ΠΘ ΓΒ πη 6 

ΥἹου πο, οἷοι, ο6. 416 νοὺβ βᾶνοζ Ῥίβῃ. 

ΧΧΥΝ. π᾿ βϑοομᾷ Ἰίθα, 8615. 46 ἔοιιβ [685 ΠΟτηΠΊ68, 

ποι αἱ δἀουνίονβ ααΐγβίοβ Π]ΟΏ 805,15 46 Βόπηό]ό, οἱ 

Αρο]ὶοη, 815 46 1αἴοπθ, ἀοηΐ. ἢ] βοραὶ. ποπίθιχ πιὸπιθ 
46 αἶτθ 165 ραββίοῃβ οοῃΐγ παίαγθ, Ῥογβόρβοπθ οἱ 

ΟΒΤΙΝ, το Αροϊοῃῖδε. 4 



80. ΡῬΒΕΜΙΣΒΕ ΔΡΟΓΟΟΙΕ, ΧΧΥ, 2 -- ΧΧΥῚ, 8 

᾿ ΠΕ : 
ΓΛδωνιν οἰστρηθείσας, ὧν χαὶ τὰ μυστήρια ἄγετε, ἢ ̓ Ασχλη- 

πὼν ἤ τινα τῶν ἄλλων ὀνομοζομένων θεῶν, καίπερ θανά- 
ἀπεύλουμένου. διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτων μὲν χάτεφρ, 

του ἀπειλουμεένου οιὰ 1ησοῦ Δριστοῦ τουτὼν μὲν χάτέφρο- 

νήσαμεν, [2] θεῷ δὲ τῷ ἀγεννήτῳ χαὶ ἀπαθεῖ ἑαυτοὺς ἀνε- 

θήχαμεν, ὃν οὔτε ἐπ᾽ ᾿Αντιόπην καὶ τὰς ἄλλας ὁμοίως οὐδὲ 

ἐπὶ Γανυμήδην δι᾿ οἶστρον ἐληλυθέναι πειθόμεθα, οὐδὲ 
β 

λυθῆναι βοηθείας τυχόντα διὰ Θέτιδος ὑπὸ τοῦ ἑχατοντά- 
Ά 5 ὰ ᾿ Ὶ Ρ 

χειρὸς ἐχείνου, οὐδὲ μεριμνῶντα διὰ τοῦτο τὸν τῆς (Θέτιδος 

᾿Αχίλλέα διὰ τὴν παλλακίδα Βρισηΐδα ὀλέσαι πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων. [3] Καὶ τοὺς πειθομένους ἐλεοῦμεν᾽ τοὺς δὲ 

τούτων αἰτίους δαίμονας γνωρίζομεν. 

ΧΧΥῚ. Τρίτον δ᾽ ὅτι χαὶ μετ 

Χριστοῦ εἰς οὐρανὸν προεδάλλοντο οἱ δαίμογε 

ΠῚ 3. ἣν ἃ, .» Η « 8 - ΜΝ ξ 
ΕῚ Ξ Ξ 

; Ἔ 
ξ ΕΗ 

- Ὁ 
Ἑ τ 

τοὰς λέγοντας ἑαυτοὺς εἶναι θεούς, οἵ ὖ μόνον ο ὑχ ἐδ ἰώχ- 

Ξι Ὁ θησαν ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ χαὶ τιμῶν χοτηξιώθησαν᾽ [2] 

Σίμωνα. μέν τινὰ “Σαμαρέα, τὸν ἀπὸ χώμης λεγομένης 

Γισθῶν, ὃς ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος διὰ τῆς τῶν ἐνεργούν- 

τῶν δαιμόνων τέχνης δυνάμεις ποιήσας μαγιχὰς ἐν, τῇ 

πόλει ὑμῶν βασιλίδι Ῥώμῃ θεὸς ἐνομίσθη καὶ ἀνδριάντι 

παρ᾽ ὑμῶν ὡς θεὸς τετίμηται, ὃς ἀνδριὰς ἀνεγήγερται ἐν 

τῷ Τίδερι ποταμῷ μεταξὺ τῶν δύο γεφυρῶν, ἔχων ἐπιγρα- 

φὴν ῥωμαϊκὴν ταύτην ΒΙΜΌΝΙ ὈΕῸ ΒΑΝΟΤῸΟ, 

[οἵ. Ευδέβε, ἢ βέ, Εοοῖ..11, χαπ, 8- ; οἱ Πιίν., 8 19]. 

[3] Καὶ σχεδὸν πάντες μὲν Σαμαρεῖς, ὀλίγοι δὲ καὶ ἐν ἄλλοις 

ἔθνεσιν, ὡς τὸν πρῶτον θεὸν ἐκεῖνον ὁμολογοῦντες προδϑυ 

νόῦσι᾽ χαὶ “Εἰλένην τινά, τὴν περινοστήσασαν αὐτῷ χατ᾽ ἐκεῖνο 



ΒΙΜΟΝ 18 ΜΑΘΙΟΙΕΝ 81 

Λρἱιροάϊίο, ἀοπξί νοῦβ οὐϊόργθχ ἄδῃβ νὸβ πιγϑίδΡϑβ 

Τποὺν ρον Αἀοπῖβ, Αβοϊόρῖοβ οὗ ἔϑυβ οθ5 ῥγόϊομπάτι5 

ἀϊθαχ, πο8 νΟΒ, ἃι Ρόν!] 46 ποίγβ νἱ8, γθποῃσό ἃ ο6 
ἢ οα] 6. ρον {έβυβ- Ο(Ὠτίβι; [2] ποὺβ ποὶ8 ΒΟΠΊΠΊ68 ΘΟη- 

βδογόβ απ. Πῖδα ποῦ Θηροπαγό οἱ ᾿ππράββ10 16. [καὶ] ἀπ 

πιοίη8, 78 π|818 1] ΠΘ 58 βοταΐξ θχοιό ἃ βόδυιγθ Απιίορο οὰ 

ἀἰλυΐγθβ [6Π1Π165, οἷν ἃ ΔΡιΒθ 48 (ἀδηγηηδάθ ; δ πη815 1] 

πὰ δὰ Βοβοίηῃ ἀ6 ΕἸηΐθυνοηί θη. 6. Ὑμό(5. μουν δέ πδ 

ἀὀ])ννό μὰν 16 ρόαπί ατχ οθηΐ θγᾶβ; 8 πιαῖ8, Θῃ τοίου ἀ6 

68 ΒΟΡΨΊΟΘ, 1] Ὧ6 Βοηρθᾶ ἃ 5ΔΟΡΊΠΘΓΡ 485 Π]]Π16Γ8 46 αγϑοβ 

ἃ ΑΘΒΠ16, 815 46 Τμό(15, Γαρίθαχ 46 1 δη]ὀνοπηθιΐ 46 88 

φοπουθίηθ ΒΡ βόϊβ, [3] ΝΟαΒ ρἰαί σποη 5 σοὰχ αὶ οροϊθηΐ 

ἃ ἀθ ῬᾶγΘΙ]65 [0165 οὐ ποῚ5 ΤΟΟΟΠ ΔΙ ΒΒ0}85 Ἰὰ 1᾿ΟΡανΤΘ 

465 ἀόπηοη8, 

ΧΧΥῚ, Ἐπ ἰγοϊβίὀτηθ ἴθι, ἀρρὸβ 16 γοίοαν ἀπ Οἢρῖβι 
δὰ οἶδ], 168 ἀόπιοῃβ βιιβοϊζὁγοπὶ 465. ΠΟπηπιθ5. 4.1 56 

ἀἰγοπί ἀΐθαχ, οὐ Βίδθη Ἰοΐπ 46 168 ρουπρβαϊννθ, νου 165 

ἅνοζ σομπ]65 ἀ βοππθατβ. [3] δίπιοπ, 16 ϑαυπαν ἰαία, ἀπ 
Βουγρ 46 αἸμοπ, νίη!, ἀδπ8. νούγ ν1}}6 ἱπυρόν!α]86. 46 

Ποπιθ, Βοῖβ 186 γὸρπθ 46 ἴαμα (ἀέβαρ, Αἰάδ μὰν [68 

ἀέπιοπβ, 1] δὲ 465. ργοάϊρεβ 48 πηαρὶβ, Οπ 16 ρυῖΐ ροῦν 

αῃ ἀἴδα : 1] δαΐ 8 βίαϊΐαβ. οοσθσηθ ὑἢ ἀἶθα : 6}186 5 ὀϊὸνθ 

ἀλὴβ ἀπ ἢ16 ἀπ ΤΊΡΓθ, θπέγθ 1865 ἄθιχ ροπίβ, ἄνοο οοὐίο 

ἱπβουιρίίοῃ Ἰαύῖπο : δέπιονὶ 1760 δα ποίο [οἵ, {πί|ν., 8. 18]. 
[8] Ῥροβααβ ἰουβ 165 ϑαμηαγίξαϊπα. δὲ 4ΌΘΙ 165 ΒΟΠΙΠΊ65 
Φασίγοβ παῖ! ῃ8 16 γθοοπηίββοηΐ οἱ ἢ αἀογοπῦ ΘΟΙΏΠῚ8 
ἰδὰν ργθιηίὸρα αἰ νίπἰξό. [πὸ οθγίαίπθ Ἠό]ὸπο, χαΐ 1΄δο- 

ΘΟΙΏΡΑρΡΤ Αἰ  ἃἰοτδ ἀΔη5 ἰου68. 8568 ΘΟΌΤΒΘΒ, οὐ αυΐ ναὶ! 



γαὶ αὐτὸν Σαμαρέα, τὸν ἀπὸ χώμης Ἰζαππαρεταίας, γενό- 

μενον μαθητὴν τοῦ Σίμωνος, ἐνεργηθέντα χαὶ ὑπὸ τῶν 

δαιμονίαν χαὶ ἐν ̓ Αντιοχείᾳ γενόμενον πολλοὺς ἐ 

ὐ ὃ 

γοὺς ὡς μ: ρὲ εὐσερενς, ἔπεισε [οἵ, Ευδὲβε, ΠΙ, χχυι, 

ἐστὶ διδάσχων τοὺς πε ἰϑομένους, ἄλλον τινὰ νομίζειν ΔἸΡΕΙ οΣ 

τοῦ δημιουργοῦ θεόν" ὃς κατὰ πᾶν γένος ἀνθρώπων διὰ τῆς 

τῶν δαιμόνων συλλήψεως πολλοὺς πεποίηχε βλασφημίας 

έγειν καὶ ἀρνεῖσθαι τὸν ποιητὴν τοῦδε τοῦ παντὸς θεόν, 

λλον δέ τινα, ὡς ὄντα μιίζονα, τὰ μείζονα παρὰ τοῦτον 

ὁμολογεῖν ποποιηκέναι. [6] Πάντες οἱ ἀπὸ τούτων ὁρμώ- 

μενοι, ὡς ἔφημεν [ομᾶρ. γι, 8], Χριστιανοὶ χαλοῦνται, 

ὃν τρόπον χαὶ οὐ χοινῶν ὄντων δογμάτων τοῖς φιλοσόφοις 

τὸ ἐπικαλούμενον ἐν τῆς φιλοσοφίας χοινόν ἐστιν [οἱ. 
Ν 

Ευδὲβε, ΓΝ, χι, 9]. [1] Ἐὸῤ δὲ χαὶ τὰ δύσφημα ἐκεῖγα 

μυθολογούμενα ἔργα πράττουσι, λυχνίας μὲν ἀνατροπὴν ὶ 
{δᾶ τ γᾷ “Ἐ 2 " ἢ 

χαὶ τὰς ἀνέδην μίξεις χαὶ ἀνθρωπείων σαρκῶν βοράς, οὐ 

γινώσχομεέν" ἀλλ᾽ ὅτι μὴ διώχονται μηδὲ φονεύονται ὑφ᾽ 

ὑμῶν, χἂν διὰ τὰ δόγματα, ἐπιστάμεθα, [8] " Εἶστι δὲ ἡμῖν 

χοὶ σύνταγμα χατὰ πασῶν τῶν γεγενημένων αἱρέσεων συν- 
Π ἀπ ιὰ “" 

τεταγμένον, ᾧ εἰ βούλεσῦε ἐντυχεῖν, δώσομεν. 



ΒΙΜῸΝ ΕἸ ΜΕΝΑΝΘΒΕ ὃ9 

ρον νέοι ἀδῃ5 ἀπ ᾿ἶθα ἀδ ργοβί θη, ρά886. ΡΟῸΓΡ 

ὀΐτϑ 588 Ργθπιὸν δχργοβϑίοῃ. [4] Μόπαπαγθ, ϑαπιδριἰαίπ, 

Ἰαὶ ἀιιδβῖ, ἀὰ Ροιρε 46 ἀδρραγόϊόο, ἴα ἀἰβοῖρ]6 ᾿ἀ6 

Βίπιοη. Ανϑὸ 1᾿αββἰβίαποο 468 ἀόμηοῃβ, 1} ἐγροτιρα ρδν [68 

ΡΓΘβ(ρσ 65 46 1ἃ τηδρὶθ βοαποοιρ 4 μπαθιαηῖ5 ἀ᾿ΑπίΙοΟΠΟ, 

δὰ ροϊπί 46 [αἴτο ογοῖρο ἃ 588 ἀδδθρίβθβ χα}15. η6 τηοατ- 

ταϊθηΐ Ρ85 ; δ᾽ ΘῃοοΓο δα) μπΐ οἢ ἰγοῦνο 46. 565 ἀἰ8- 

οἶρ!οβ φαὶ 15 ογοίθη!. [5] Μαγοίοῃ ἀὰ Ῥοπί,, «αὶ ϑῃβϑίθμ8 

ΘΠΟΟΡῸ Δ] ΟΡ μα], ργοίδββο 1ἃ ορογαποο ἃ πὴ ἀΐθα βαρό- 

τίθαν δὰ (ρόαίθαν. Ανϑο 1146 ἀθ8. ἀόπιοηβ, 1] βθπχα 16 

Ὀ]αβρὸπιθ ἃ ὑγάνθγβ 16 τηοπάβ, ΒΓ πίθν 16. Πῖθα ογόδα- 

ἰθὰν 46 1 ππίνθγβ, οὐ ἱπβρίτα ἃ 565 δάδθρίοθβ. ἰὰ ργό- 

ἰθηϊοπ αα απ ἁαίγθ Ὀῖθα βαρόΓγιθαν ἃ ἔαϊΐ 465. ον γα 65 

ΡΙπ5 ππϑρυθ]δαχ, [6] Του 165 βθοίαίουγϑ ἀ6 οϑέία όφο]θ, 

ΘΟΠΊΠῚΘ ΠΟῚΙ5 Π᾿νο 5 41, βοπί ἀρρϑ]όβ. ομγέιοπβ, 46 1ὰ 

πιθπιθ πηδηὸγο {π6, τηδὶσνό 1ὰ ἀἢ ΠΤόγθηοο 465 ἀοοίγίμ65, 

ἰδ βοπὶ 48 ρἈ]Π]Οβορμθ5. δέ ἀοππό ἃ ἰοαβ οθιῖχ αὶ ἰοπί 

ῥτοίβββίοη ἀδ ρῃ]οβορμῖο. [7] 86. σϑυάἀθηξ 158 σοι ρα] 65 

468 ἸῃΓΔΠ}165. αα ὉΡ. τηϑί βιμ 16 οοπηρίρ 465 Ομγέξθῃβ, 

ΘΟΠΊΠῚ6. 065 ΘΧΙΪποίϊοπΒ ἀθ Ππιπηϊὸγθ8, 605 ὈΓΟΠΊ βου  ἐέ5, 

(05 ΤΕρ85 46 Οἤδ1ν ΠΙΙΙΉ81Π8 ἢ ΠΟΙᾺ 1 ἸΡΠΟΓΟῺΒ ; Πγ815 66 

48 ποιι5 ΒΆΟΠΒ ΒΙθῃ, Οὁδὲ {18 νΟΙΒ Ἠ6 165 ρουγϑαῖΐνθ 

ῬὰΒ δἰ 4ὰθ νουβ Π6 [88 τηϑίΐοχ ρᾷ5 ἃ πηογί, ἀπ τπο]η5 ἃ 

ὁδπ86 46 ΙΘτιΓΒ ορίπίοηϑβ, [8] Γ᾽ Δ]Π]ΠΘΌΓ5. ΠΟῚ5 ἀν ΟΠΒ. ΘΟΤη- 
Ροβό πὶ Ἰῖνγθ 5 ἰοαΐθθ 168 ᾿ιόγόβίββ [οὔ, {πέγ., δ 8]. 
81 νοὰβ νου ]Ἱὸζ [6 ᾿ἶγθ, ποιιβ νοι [6 ἀομμΘΡΟΙΒ. 



δ. ῬκΕΜ δἘΒ ἀρόμοοιβ, ΧΧΥΤΙ, { τω ΧΧΨῚΠ, 1 

ΧΧΥΙ͂Ι, Ἡμεῖς δέ, ἵνα μηδὲν ἀδικῶμιενμιηδὲ ἀσεδῶμεν 
᾿ ἐχτιθέναι χαὶ τὰ γεννώμενα πονηρῶν ε 

πρῶτον μέν, ὅτι τοὺς πάντας σχεδὸν ὁρῶμεν ἐπὶ πορνείᾳ 
Ἡλο αν ΣΤ Ὁ ἢ 
ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἄρσενας, 

ἀγέλας βοῶν ἢ αἰγῶν ἢ 

ὧν φορδάδων, οὕτως νῦν χαὶ παϊῖ- 

δας εἰς τὸ αἰσχρῶς χρῆσθαι μόνδν" χαὶ ὁμιοίως θηλειῶν χαὶ 

νδρογύνων καὶ ἀῤῥητοποιῶν πλῆθος χατὰ πᾶν ἔθνος ἐπὶ 

τούτου. τοῦ ἄγους ἕστηχε. [2] Καὶ τούτων μισθοὺς χαὶ εἰ 

ς χαὶ τέλη λαμθδάνετε δέον ἐχκόψαι ἀπὸ τῆς ὑμετέρας 

ης. [9] Καὶ τῶν τούτοις χρωμένων τις πρὸς τῇ 

ἀθέῳ καὶ ἀξεδεν χαὶ ἀλρα ἰ τύχοι, τέχγῳ ἢ! 'συγγεν 

χαὶ τὰ ἑαυτῶν τέχνα χαὶ Ἔ Φ ξ «ὶ 8 Ἐπ Ἄρο -- ᾳ) Ω ὡ 
ΠῚ αἱ, 

τρῶς ξ'ς κιναιδίαν εύονται, καὶ φαν 

βητέρα θεῶν τὰ μυστήρια ἀνα- 

ρουσι, καὶ παρὰ παντὶ τῶν νομιζομένων πάρ᾽ ὑμῖν θεῶν 

" 

έ 

ἔφις σύμθολον μέγα γχαὶ μυστήριον ἀναγράφεται. [5] Καὶ τὰ 

φανερῶς ὑμῖν πραττόμενα χαὶ τιμώμενα ὡς ἀνὰτετραμμέ- 

γου χαὶ οὐ παρόντος φωτὸς [θείου] ἡμῖν προσγράφετε᾽ ὅπερ 
» ΟΝ ᾿ “τ “ἢ ᾿ “20, 
ἀπηλλαγμένοις ἡμῖν τοῦ πράττειν τι τούτων οὐ βλάθην 

φέρει, ἀλλὰ τοῖς πράττουσι καὶ ψευδομαρτυροῦσι, μᾶλλον. 

ΧΧΥΙΠ. Παρ᾽ ἡμῖν γμὲν γὰρ ὁ ἀρχηγέτης τῶν χαχῶν ἢ 

δαιμόνων ἔφις χαλεῖται χαὶ σατανᾶς καὶ διάδολος, ὡς καὶ 

ον χ τῶν ἡμετέρων συγγραμμάτων ἐρευνήσαντες μαθεῖν 

δύνασθε" ὃν εἰς τὸ πῦρ πεμφθήσεσθαι μετὰ τῆς αὐτοῦ στρα- 

τιᾶς χαὶ τῶν ἑπομένων, ἀνθρώπων χολασθησομένους τὸν 



ἘΧΡΟΒΙΤΙΊΟΝ ΕΒ. ΕΝΒΑΝΤΕ δ 

ΧΧΨΝΤΙ. Θαδηΐ ἃ ποῦ, Ἀθη Ἰοίη ἀθ οοπιτηοίίνθ 118}0.5- 

ἴο6 οα 1 Ἴτ} ὁ{6, ποι γα ρΡ 05 ΘΟΙλΠη6 πη οΥ τη ἀ Ἔχρο- 
5665 οη δηΐβ, ἀ ΔΡοΡα ρᾶγοο {6 ο᾽αβύ [68 νον ργββῆιο 

ἰοὺ ἃ 16 ργοβειξοη, ποη Βου]οιηθπί [85 Ἰθαπ85. Β|165, 
πλδῖϑ 188 ̓ Θ 68 βάτο η5. [6 τηδτη8 χα αΐγοίο!β οα ὁ]θναῖν 
465 ἰσοιρθαὰχ 48 ΡΟ δ οἱ 46 οῃ ὄνγββ, 46 τηοαΐομβ ϑὲ ἀθ 
Ὀποναῦχ, αἰπδὶ ἃ οι ρ πὶ οἡ ὁ]ὸνα 465 δηΐδηίβ ἀπῖααθ- 

πιοπί θὰ νὰ 46 1ᾳ ἀόβαιομρ. (ΠμδΖ ἐοιίθβ 165 μέ Π5 ὁπ 

ον ἀπὸ ααδηΐξ6 46 [δϑπιτηθβ, α᾽ δΐγοβ ἀμ 56 Χ6 

ἀουΐθαχ,, (6 ογόαίαγθθ ἰηΐᾶπιθβ, ἰντσέθ ἃ οθ σοπι- 

πηθΡ08, [2] οὐ νοῖὶβ ρϑΌθνϑ 850} 66 ἰγᾷῆο 465 ἀγο (5, 
465. ἰϊραΐβ οὐ ἀο5. ἐπηρδίθ. ὧαὰ Ἰἰθὰ 46 [᾿Θχίγρογ 
49 νοίτϑ διηρίγθ. [3] ἘΠῚ ρᾶσταϊ οϑὰχ 4 ἀρῃβθηΐ.: ἀθ 

πη] θυγθαχ, οαΐγθ 4118 668. Ρ]ΙΒΙγΒ βοηῦ ἱπ]Ρ 188, 

β:οΡΠὸρο5. οὗ ππραγθ, ρϑαί-δίτα 86. ἐγοῦνο-[-}} ἀαϊ 
ἀρυβδηΐ ἀπη δπβαπί, ἀἶππι ραγϑηΐ, ἀἰππ ἐρὸνο. [4] ΠῚῊῪ 

τεξαπίβ δὲ ΘῈ ΓΒ. [ΘΠ Π168 ; 

065 

δὼ ἃ 4αΐ ργοβέϊιθη!, ᾿ΘὰγΒ 

Φαμίρθϑ 58 τι Π]16ηΐ ρα Ιψασπαδηΐ θὰ νὰ8 46 1ὰ ργοβί!- 

ταἰίοη ἱπίἂπιθ δὲ οόϊὸργθηΐ 165 τη γϑίδιθβ 46 ἴὰ πηὸγθ ἀ6 

Ῥίθα ; δὲ ἃ οβᾶσιαπ ἀβ νος. ἀϊθχ νοὺβ ἀόππο ροὺῦ 

αἰ θα! 16 σραπα δὲ πιγβίόγθαχ βυίθο}]6. ἀπ βογρϑηξ. 

[5], νο!ὰ 168. Βοῦγθιγβ αὰθ νοὰβ οοπηπηθίίος οανθορίο- 
πιθηΐ, ἀοηΐ νοὰβ νοῦβ [αϊίοβ Βοπηθαν, οἵ αὰ8 νοι 

Ποιβ ἀοοῦβθς ἄθ οοχηγηοίέγο, 165 Ἰπηξὸρθϑ ὀἰθίηίθϑ, 
Βἰοηρόβ ἀδπβ. 1 Ὀρβουνι 6 (νου. ἐπέτ., 8. 19). 85 “δοοι- 
Βα 0 π5. Ὧ6 ΠΟῚ5 αὐξοὶρπθπί ρᾶ8ν ραΐδαιιθ ποιΐβ ΒΟΠΙΠΊΘΒ 

ἱπποςθῃΐβ 46 668 ΟΥἶτλθ8 : 6165 τοίοσι δοιΐ ρ]αὐδί 5 165 

ἃυΐραγβ΄ 48. 088 ἰπέαπιῖθβ δὲ 48 6885 φϑοπηπῖ68. 

ΧΧΝΉΙ. Νοὺβ ἀρρθίοῃβ 16 ομοὲ 485. ἀόπιοῃβ. 56γ- 

Ροπί, βαΐϑῃ δὲ 414}16:" δοπτὴθ νοὰβ -ρρανος [Θ΄ νοὶν θη ̓  

Ἰἰίβαπί, πο5 ᾿ῖνσθβ. ΠΠ βαγὰ 6.6 αἷι ἔβιι, ἄἅνθο 805 ἀρτηόθ οἵ 



6. ῬΚΕΜΙΝΒΒ ἀροιοαιρ, ΧΧΥΠΙ, 2 --- ΧΧΙ͂Χ, 3 

προεμήνυσεν ὁ Χριότός [οἵ, Μάττῃ, ἀπέραντον αἰὼ 

χχυ, 41]. [2] Καὶ γὰρ ἡ ἐπιμονὴ τοῦ μηδέπω τοῦτο πρᾶ- 

ξαι τὸν θεὸν διὰ τὸ ἀνθρώπινον γέ ος ὙΞῚ γηται" προγινώς. 

χει γάρ τινας ἐκ μετανοίας σωθήσεσθαι μέλλοντας καί 

τινας μηδέπω ἴσως γεννηθέντας. [9] Καὶ τὴν ἀρχὴν νος- 

ρὸν χαὶ δυνάμενον αἱρεῖσθαι τἀληθὴ κχαὶ εὖ πράττειν τὸ 
᾽ Ἔν νος ΠΧ ΟΣ ᾿ 

ς τὸ ἀνθρώπινον πεποίη ἀναπολόγητον εἶναι - ὥν φ δ 

ποῖς πᾶσιν ἀνθρώποις παῤὰ τῷ θεῷ [οἷ, ἤοηι. τ, 21} 

λογικοὶ γὰρ χαὶ θεωρητικοὶ γεγένηνται. [1] Εἰ δέ τις ἀπιο- 

᾿ τ ΑΝ ΈΣΡ, τἹ ἔϑον τίν νοῦς σῶν ταῖς δον δλ τρι λστι μένειν, καὶ μιηδὲν εἶναι ἀρετὴν μηδὲ χακίαν, δόξῃ δὲ μόνον 

τοὺς ἀνθρώπους ἢ ἀγαθὰ ἢ χαχὰ ταῦτα ἡγεῖσθαι ἥπεῤ 
, ὶ ἢ 

πί, μεγίστη ἀσέδεια χα ἵ 

ΧΧΙΧ, Καὶ πάλιν, μὴ τῶν ἐχτεθέντων τις μὴ ἀναληφ- 

, θεὶς θανατωθῇ, καὶ ὦμεν ἀνδροφόνοι᾽ ἀλλ᾽ ἢ τὴν ἀρχὴν. οὐχ 

ἐγαμοῦμεν εἰ μὴ ἐπὶ παίδων ἀνατροφῇ, ἢ παραιτούμενοι 

τὸ γήμασθαι τέλεον ἐνεγχρατευόμεθα. [2] Καὶ ἤδη: τις 

τῶν "ἡμετέρων, ὑπὲρ τοῦ πεῖσαι Ἔ φὲ ΓΗ τὰ «ἢ ΠῚ ς ω Γ ῶ ΠῚ Ξ τὸν Ἕ, 

μυστήριον ἢ ἀνέδην μίξις, βιθλίδιον ἀνέδωκεν ἐν ὙΑλοξαν- 

δρείᾳ Φάλιχι ἡγεμονεύοντι ἀξιῶν ξπιτρέ: 

μοὺς αὐτοῦ ἀφελεῖν" ἄνευ γὰρ τῆς τοῦ ἡγεμόνος ἐπιτροπῆς 

τοῦτο πράττειν ἀπειρῆσθαι οἱ ἐχεῖ ἰατροὶ ἔλεγον. [8] Καὶ 

μηδ᾽ ὅλως βουληθ εὐτος Φήλικος. ὑπογράψαι, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

χοὸς ἠρχέσθη τῇ ξαυτοῦ καὶ τῶν ὁμογνωμό- εἰνὰς ὃ νεανί. ΕΝ Ν ἜΣ 



ΡΠΒΕΤΗ ΡῈΒ. ΟΗΒΊΤΙΕΝΒ δῚ 

1οβ πΠοπιπιθθ αἱ 18 βαϊνοηξ, ροὺΡ ν ὀΐγα ὄζοι π!]θπχθπὲ 

Ραμὶ : αἰπβὶ "ἃ ργόαη! 16. Ομσῖβι. [23] 81 Ῥῖθα ἀϊότο οο 

μα ἰπχοηΐ, οἶδδὲ ἃ οᾶσ88 468. Βουημηθ8 ἢ Θὰ] ἢ] 8810 φα 

γ ὁ ἃ 4] ἀοϊνθηΐ 586. Βδιιν Ρ ΡῈ [ὰ ρῬόπιίομποο, πιθπιθ 

ΡΑΡΠῚΪ ΟΟὰχ αὶ πὸ βοηΐ ρὲ85. Θησοιο ηέβ, [3] ΠΠ ἃ ογέό 

[]Ἰοπιπλθ ᾿πίθ] Πρ ϑπί οὐ ΘαρΡΆΡ]6. 46. ΘΠ οΙδὶν ΠΡΡθιπθπί ἰθ 

νταὶ οὐ 16, υῖθη, ἀθ βογίθ 4}} π᾿ ἡ αἰνὰ ἀἰθχοιβο ΡΟΩΓ 

μθύβοθπθ ἀθνδηΐ Π͵θὰ ; οἂΡ 165. Βοπιπιδβ βοηΐ ΓϑΙβοι- 

μ8}}165 οἱ 1η 6} ϑηΐ5. [4] Ῥνόΐθπαρ αι Πῖθὰ πθ 88 

πλοῦ Ρᾷ8 δῇ ρείπθ ἄθ8. οἤοβεβ Βιαπηαίποβ, Οοδύ ὨΪΒΡ 

Ῥίθα ἀπ ἔαφοη ἀδίουνπόθ, οὐ ἀγα αυ6, 5᾽} Θχίβίθ, 1] 

αἴτιθ 16 128] οὰ τϑϑύθ Ἰῃ56 5106 σοσαιηθ ἰὰ ρίορρο, δῦ α18 
ἰὰ νονία δ 19 νίοο μ6 βοπέ τἴοπ δὲ 4] πἾὟ ἃ ἀθ ἀϊβέίμο- 

ἰἴοη οπύρο ἴθ Ῥίθῃ οὐ 16 τὴὰϊ 46 ἀδη5 1 Ορίμίοι (05 

Ποπηπηθ5. ΟΥ̓ οἶθβέ ἰὰ πὴ ἱπηρίόξό οἱ ἀπὸ ἰη]ιβέϊσο 

οὐἴοιι86. Ἶ 

ΧΧΊΧ, [μὰ βθοοπάθ γαΐβοῃ βοὰν Ι84}6110 ΠΟὰΒ πθχρο- 

Β0Π58 Ρᾷ5 168. Θηΐαηίδβ, Οοἶοδί, 418 ΠΟΙ8Β ΟΓΑΙΡΉΟΩΒ. 4110, 

[αυΐθ 46 φαθ χα ἀπ “αἱ 165 σϑοιθ}}16, 115 πθ νἱδηπθηΐ ἃ 
πιοανν, οἱ 46 ποὺβ μΠ6. ΒΟυοΣΒ ΘΟΌΡΆθ]65. αἰ πομηΐ- 

οἶάθ. Θυαπί ἃ ποιιβ, 51 Πο8. ΠΟῸΒ πιδΡρίο 5, Ο᾽οδὲ ΡΟῸΓΡ 
ὄϊθνοῦ ὯῸ5 Θηξαηΐθ; 51 ΠΟῚῚΒ ΤΘΠΟΏΘΟΠΒ ἅϊ ΠΙΔΡΙΕΡΘ, 

ΠΟῚ5. βαρ άοηβ 1ἃ οοπέϊηθηοα ραρίαϊίθ. [23] {{π 46 ὕ05 
[ρὸρθδ, ΡΟῸΡ νΟὰΒ. οὀπναίποτθ 4} πῪ ἃ ροϊπί ρᾶγπιὶὶ 

ΠῸ5. πηγβίδγθβ ᾿Ππ᾿ ΘΟΠΙΠΊΘΓΟΘ ἱπίδπηθ, ργόβοηξα τπ 

δ ρΡρ]  ψὰ8 ἃ ΒΟΠχ, σουνογπθαν ἀ᾽ Αἰοχαπάρίθ, ρον Ἰαἱ 
ἀθιηαπ ον 468.1ἱ ἰαῖτο οπϊθνον ρὰν ἀπ πιά θοίῃ 165. οὐ- 

ξᾶπο5 46] ρόπόγαίίοι : 165 πιδάϑοίηβ 468 ἴὰ ν1}16 Ρνέίβη- 

ἀαϊθηΐ π6 ρουνοὶν 18 αίυΒ βᾷῃβ 1᾿ αὐἱογιβαίίοη ἀπ ρνόξοι. 

3] ΒΕ ΙΧ πθ νουϊαΐ ρᾷ8 βοιβοσῖγα ἃ δϑίίθ γϑααδίθ : 18 
ἰδαμθ Βοπιπιθ βᾶράα 1ἃ οοηέίπθποο, ἔογί ἀθ 5ἃ σοῃ- 



88 ΡΒΕΜΙΝΒΒ ἈΡΟΡΟσΙ, ΧΧΙΧ, ἀ -- ΧΧΧΙ, 

νων συνειδήσει. [1] Οὐκ ἄτοπον δὲ ἐπιμνησθῆναι ἐν τούτοις 

ἡγησάμεθα χαὶ ᾿Αντινόου τοῦ νῦν γεγενημένου, ὃν “χαὶ 

πάντες ὡς θεὸν διὰ φόδον σέδειν ὥρμηντο, ἐπιστάμενοι τις 

τε ἦν καὶ πόθεν ὑπῆρχεν [οἵ. Ευδέμε, ΠΙβέ. Ετοὶ., ΤΥ] 

νι, 8]. ᾿ 

ΧΧΧ. Ὅπως δὲ μή τις εἴπη ἀντιτιθεὶς ἡμῖν, τί 

λωλύει χαὶ τὸν παρ᾽ ν λεγόμενον Χριατόν, ἄνθρωπον ἐξ 

ἀγθρώπων ὄντα, μαγικῇ τ 

φητεύουσι πρὶν ἢ γενέσθαι κατ᾽ ἀνάγκην πειθόμε- 

ἔψει ὡς προεφητεύθη ὁρᾶν γενόμενα χὰ 

μεγίστη καὶ ἀληθεστάτη ἀπόδειξις χαὶ Ὑἰστὴ 3 

ὑμῖν, ὡς νομίζομεν, φανήσεται. 

ΧΧΧΙ. λνθρωποι οὖν τινες ἐν Ιουδαίοις γεγένηνται 

θεοῦ προφῆται, δι᾿ ὧν τὸ προφητιχὸν πνεῦμά ΞΡΡῚ 

τὰ γενήσεσθαι μέλλοντα πρὶν ἢ γενέσθαι καὶ το ἐ Φπ ΕἸ Ξ Ὡς 

Ἰουδαίοις χατὰ χαιροὺς γενόμενοι βασι 

ὡς ἐλέχθησαν ὅτε προεφητεύοντο, τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν ἑδραΐδι 

φωνῇ ἐν ἜΠΩΩΣ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ὑπὸ φητῶν συντεταγμένας 

κτώμενοι περιεῖπον. [2] Ὅτε δὲ Πτολεμαῖος, ὁ Αἰγυπ- 

τίων βασιλεύς, πδι ήαων χατεσχεύαζε χαὶ τὰ πάντων 

ἀνθρώπων συγγράμματα συνάγειν ἐπειράθη, πυθόμενος καὶ 

ροφητειῶν τούτων, προσέπεμψε τῷ τῶν ᾿1ου- 

δαΐων τότε βασιλεύοντι Ἡ ρώδῃ ἀξιῶν διαπεμφθῆναι αὐτῷ 

τὰς βίδλους τῶν ΣΑΠΡῚΣ [3] Καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς 
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βοίοποθ οἱ ἀπι ἑόπιοί παρα Ὧ8 οθὰχ ααϊ ραγίαρθαϊθπί, 858 

[οἱ. [4] Ν᾽ οδί-οϑ. μὰ5 16 Ἰἴθα, ἃ 60. ῥβοροβ, ἐ6 βάρρβὶβι 

οοἱ Αηἰποῦβ, χαὰὶ ταοόγαν παρτπὸγθ, οἱ πὸ [ὰ ογαϊηΐο ἢΠέ 

ἀὔογον οοηληλ6 ἀπ ἀἴοιι, αποίψα Ὅη 50 Βίθη 4α] 1] ὀΐαϊί, 

εἱ οὐ 11 νϑῃδῖέ ὃ 

ΧΧΧ, Μαϊηίοπδηΐ, οἡ που. ΟΡ]θοίονα ρϑαυΐ-δΐρο 116 

οοἶα! 416 ΠΟᾺ5. ΔρΡΡΟΙοΟπ5 16 ΟΠ γῖβδί π᾿ δϑύ (α Ὧπ ΠΟ πιτη6, 

πό ἀΐἀπ Ποτητηθ, 4π6 168 ργοάϊροβ {π6 ποιϑ [0] αὐἰίτΡι- 

Ῥαοηβ βοηΐ 4υβ ἃ Ἰ᾽τὶ 48 1ὰ τπᾶρίθ, δὲ α}} ἃ γόβϑβί 
αἰπδὶ ἃ 58 ἴα! τ6 βάββθυ ροὰν Π]8 46 θα. Νοίγο ἀόγηοῃβ: 

{ρα οη ΠΘ. 5᾽᾿Δρρυΐογα Ρ88 8 ἀθβ οῃ-αἰΐ, πιδὶβ 51 1ὰ 

ὑνόαποθ, Φὰ Ὅ0. ἀοἷΐ πόσοββαϊγοταθηξ ἃ 465. ργορῃφίϊοβ 

ἰαϊο5. ἄν! 1 ὀνόποπιθῃξ : ΘᾺ ΠΟΙ5 ἈνΟΠΒ νὰ οἷ ποιβ 

ΥΟΥΟΏΒ ΘΠΘΟΡΘ 8586 γόδΙβοῦ ο 4ὰἱ ἃ ὀ(6 ργέαϊί, Νοιβ 

ἐβρόγοηβ 46 οϑύέο. ρύοανο νοὰβ ραγαῖίγα οοηναϊηοδηΐο 

εἰ ἀδοϊξῖνβ. 

ΧΧΧΙ. ἢ ν᾿ ουΐ οἰθχ [65 {π||5 465. ργορμὸΐοβ. 46 
Ὦϊθι, μὰν ἰθβααθὶς 1 βρεῖ, Ῥγορμόξψίφαθ δηποηςα 

ἀανὰποθ 165 ὀνόποπιοηῦ ἔπίανβ. Τμθυι 5 ργορ [165 ἔαροπὲ 
ξαρἀύθ85. βοϊρῃθυβαηηθηΐ, [6165 41 81165 ἀναϊθηῦ ὀϊό ργο- 

ποηοόθ5, ΔΓ 165 ΓΟΪΒ Βιισοοββι 5 ἀ4ἀθ {παόρ, ἀδηβ 4685 

ἰἴνρθϑ ὀογ11β δὴ μόργθα ἀβ 1ὰ τιδῖτι πιϑπιθ 488 ργορμὸξθβ. 

3] Οὐ. Ριοϊόπιόθ, γοὶ ἀ  ρυρίθ, [οπάα. ἀπὸ ΒΙΡΊϊο- 
(βὸψαθ οὰ 1] νου]υΐ τόνιπὶν 165 ΟανΓαρ 68 46 ἴοι 165 
ὀογναϊη8. Αγδηΐ δὰ σομηδίββαηοθ ἀ8 665 ργορμόϊ188, 1 
ἔξ ἀσιπαμάθν ἃ Ἠόγοάθβ, «υϊ’ τόριηδιν αἴοῦβ θὴ {παέθ, 
49 Ἰὰΐ δινουθν 665 ᾿ῖντθβ [οἵ {πέγ., 8 18]. [3] 1,8 τοὶ 



60 ρπεντὰκε ἀροιοαιῖβ, ΧΧΧΙ, 4 -- ΧΧΧΙ, 8 

ἐς, 
ἴδι αὐτῶν φωνῇ γεγραμψιμένα; 

οὐχ ἢ ἫΝ γνώριμα τὰ ἐν αὐταῖ; 

“5 το ϑλον 
πάλιν αὐτὸν ἠξίωσε 

ιναν αἱ βίθλοι 
πον , ΡΕΒΕΝΝ 

ἐρι τοῦ δεῦρο, χα! πανταχοῦ παρὰ αἱ 
τὰ ᾿ 47, δ... 2 ἠξὶ εκ τὰ , » 

πᾶσιν εἰσιν Ἰουδαίοις, οι χαι ἀναγινώσκοντες οὐ συνιάσι τ 

ίους ἡγοῦνται, ῃ 
, πῆς ᾿ ΝΝ 

μοίως ὑμῖν αἀνσ'ίρϑυντ. 

δύνωνται, ὡς χαὶ πεισθῆναι δύ: αἱ γὰρ ᾿ 

πολέμῳ Βαρχωχέθας, 5 τῆς ἴἾου- Ὑξγενη μένῳ ἰουδ 

ΣΝ Σ ͵ ; β ᾿ , 
δαίων ἀποστάσεως ἀρχηγέτης, Χριστιανοὺς μόνους ἐἰς Υ 

ἀρνοῖντο ᾿Ιησοῦν τὸν Χριστὸν γα 

προ οια [ον Ε 5.88, ΓΥ͂, γι, 

4). [Π|᾿ Ἔν δὴ ταῖς τῶν προφητῶν βίδλοις εὕρομεν προ- 

χηρυσσόμενον παραγινόμιενον, γεννώμενον διὰ παρθένον, 

χαὶ ἀνδρούμενον, χαὶ θεραπεύοντα πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 

ναλαχίαν [οἵ. ΜάαττΗ., τν, 28; ιχ, 8ὃ : χ, Τ] κὰ 

γεχροὺς ἀνεγείροντα, καὶ φθονούμενον χαὶ ἀγνοούμενον ΕΗ Ὄ Ω] 

χαὶ στχὐρούμενον ἸΠῊΣ 
ἢ ᾿ ᾿ 

θνήσχοντα χαὶ ἀνεγειρόμ. 

γον, καὶ υἱὸν θεοῦ ὄντα 

Ι 
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ΠόροἊα 165. ΤῈ] δηνονψα, ὀονὶίβ, ΘΟμλΠ16 16. [αἱ αἰ, δα 

μέριθα. [4] ομηπιθ ρορβόπηθ π᾿ Θηἰθηάαϊί σοΐία Ἰδῃριιο 

ἐπ Ἐργρίθ, Ριοϊόπηέθ 1ὰ1: Πὲ ἀθιπαπον 46 [1 ΘΗ νον ῈΣ 

405 βαναῃΐβ ΡΟ [65 γα δαϊρα Θὴ ριθο, [5] (δ. ἔγα- 

ἀποίϊοηβ ἰἀγϑηΐ [α]65 : 61185 οχἰβίθπί ΘΠΟΟΓΘ 6 ἤργρίο 

οἱ οἢ 168 ἰγοινθ ραγίου! δηΐίγο 1685 πηαϊηβ 468. Δπ|5. 

Μίαϊ5. 115. 1865. ᾿Ιδθηΐ βᾷπ8 68. σοιηργοπόγθ. [15 ΠΟῚΒ5 

τἰοππθαί μοι] 5 ΘΠ ΘΠ215 οὐ [61}5 Δ ἀν ΟΓΒΆΙΓΟΒ : ΘΟΙΏΠῚΘ 

γοι5, 115 ΠΟῚῚ5 ρογβόσαϊοπξ δἰ ποῖιβ ἴοπέ πουγΡ φαδπὰ 
15. 1ὰ ρουνοηΐῦ : νοῦβ βοινθζ Θὴ ἄν ιν [δο]δγηθηΐ 18 

Ρρίϑανο, [6] Πθδῃ5 ἰὰ ἀογῃϊὸνθ ριορρο 46 Ψπαόθ, Βαγοο- 

Θμόραβ, [6 ομοῖ ἀο 1ὰ σόνοϊ]ίθ, ἔβα! βαθ1ν ἀαχ ομγός- 
ἰἴθη8, οἱ δὰχ οἢγόξίθηβ 565, 165 ἀθγΏ 16 5 ΒΌΡΡΙ]Ο65, 5115 

πθ τοηϊαἰοηΐ οὗ π Ὀ] αϑρμόπγαϊοπί Ψό5ι5- πνιβί. [7] ΕἸ 

Ρουνίαη! ποι ᾿Ἰἰβοηβ, δηποηθό ἀΔη8 165 ἰνΡο8. 4658. ῥγὸ- 

Ρβὸΐε5, απ {όβιβ, ποίγο (γβξ, ἀοἱ νθηῖτ, 4} παῖίτα 

ἄϊμιθ ν]θΡρο, Τα Ἵ ραγν θηάρα ἃ 1 ἂρο ἀ Βογηπιο, χὰ Ἢ ραό- 

τἶρὰ ἰοαξα τη ]8 416 οἱ ἰοαία ἱππνπαϊψό, 4} γοββιυβοίίογα 

ἰδ8 πποτίϑ, 4868, τηόοοπηι δὲ ρουβόσαϊ!ό, 1] βαρὰ ογριοιῃό, 

(1Ἶ]} πιουτρα, 4 ἾΙ γοββιιβοίίθγα δὲ τπομίβια πὶ οἱ], χ᾽} 

θ8 δἰ βϑγὰ γθοοηπιι {8 ἀ6 Ὠΐθι, 4] ΘΏνοΓΡα οδρία! η8 

ΔΠΠΟΏΘΘΡ Ο68. ΟΠΟΒ6Β 48π8 16 πποπμἦθ δπί]θ δἰ 46 68 
βθροηῦ βαρίοιν 165. σθη 6115 απὶ οὁτοϊγοπί δὴ ἴπ]. [8] (65 
ῬΡορμόξϊθβ. ἰαγθπὶ [αϊΐθ5. οἷπα πΏ}}}8, ἰγοὶβ τα1]16, ἀθιιχ 



82. ΡβεΜΙὴ ΒΕ ἀρόγοσιε, ΧΧΧΙΙ, 1 .-- ΧΧΧΙ, ὃ 

χιλίοις, καὶ πάλιν χιλίοις καὶ ἄλλοτε ὀχτάκοσίοις" χατὰ γὰρ 
ἢ ϑτς τς Ἐτω ἣ ἯΠΣ 

τὰς διαδοχὰς τῶν γενῶν ἕτεροι καὶ ἕτεροι ἐγένοντο προ- 

ΧΧΧΙΠ. Μωυσῆς μὲν οὖν, πρῶτος τῶν προφητῶν Ὑενό- 

μενος, εἶπεν αὐτολεξεὶ οὕτως" « Οὐχ ἐχλείψει ἄρχων 

Ἰούδα οὐδὲ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθη 

ᾧ ἀπόχειται" χαὶ αὐτὸς ἔσται προσδοχία ἐθνῶν, δεσμιεύων 

πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ, πλύνων ἐν αἵματι στὰ- 

υλῆς τὴν στολὴν αὐτοῦ » [οἵ. ὅτη., χτῖχ, 10-11]. [2] 

ρι 
Ἰουδαίοις ἴδιος ᾿ αὐτῶν. 

ἄσαι καὶ μαθεῖν, 

διδασχάλου χαὶ τῶν ἀγνοουμένων προφητειῶν ἐξηγητοῦ, ὡς 

ωὐσέως μὴ ἐχλείψειν ἄρχοντα ἀπὸ ᾿Ιουδαίων, - ἕως 
᾿ν κι, ᾿ 

Μ 
ἀτλῖτς ὉὙ5 ; 

ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόχειται τὸ βασίλειον. [3] Ἰούδας γὰρ προπά- 

Ἰουδαῖοι καλεῖσθαι ἐσχήχαδι' 

ν αὐτοῦ φανέρωσιν χαὶ ᾽Ἴου- 

δαίων ἐδασιλεύσατε χαὶ τῆς ἐχείνων πάσης γῆς ἐχρατήν᾿ 

σατε. [4] Τὸ δὲ « Αὐτὸς ἔσται προσδοχία ἐθνῶν » μηνυ- 

τιχὸν ἦν ὅτι ἐχ πάντων τῶν ἀθνῶν προσδοχήσουσιν αὐτὸν 
ΠῚ 

ν πάλιν παραγενησόμενον, ὅπερ ὄψει ὑμῖν πάρεστιν ἰδεῖν χαὶ 
᾿ ἔργῳ πεισθῆναι" ἐχ πάντων γὰρ γενῶν ἀνθρώπων προσδο- 

χῶσι τὸν ἐν ᾿Ιουδαία σταυρωθέντα, μεθ᾽ ὃν. εὐθὺς δοριάλω- ὃν 

τὸς ὑμῖν ἡ γῇ ᾿Ιουδαίων παρεδόθη: [9] Τὸ δὲ « Δεσμεύων 

πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ χαὶ πλύνων τὴν στολὴν ᾿ 
: 
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μἴ116,. 2116, ϊδ οϑη 5. Δη8 ἀνδηΐ, 588 νη; ΟἿΣ [65 

μορμὸΐθ5 856 βυσοόάπόνοηϊΐ 165 υη5 δὰχ ἀυίΐγοϑ 46 ρόπόγα- 

ἴοι ἢ ρόπόναίϊίοη. 

ΧΧΧΙΠ. Μοῖββ, 18. Ὀγβ πη 465 ργορπὸξοβ, αἰ οη: 

ΜΌΡΓΘΒ ἔθγπηθ5 : « ΠῚ 6 ἸηϑπαιιοΓὰ Ρ88 ἀ8 τοὶ 46 δυάδ, 

εἰ ἀθ ομβῦ 46. οβί(β γᾷθβ, ἡιβαι ἃ 66 χὰ νἱθηηθ οἰ μὶ ἃ 
ψιὶ 11 ἃ ὀϊό γόβογνό. (.6]1-ἰὰ βαγὰ 1᾽ αἰΐθπίθ ἀ85 παίοπβ, 

ἢ αὐἰαομθγὰ βοὴ ρουαΐη ἃ 1ὰ νίρηθ, οἱ 1] Ἰανθγὰ 5ἃ ΤΌΘ 

ἄμη8 16 βᾶῃρ ἀθ ἴὰἃ βτᾶρρβ. » [23] ΕΧδμΉΪΠ6Ζ βοϊσπθιβο- 

ποηΐ οὐ γοῦβ ὙΘΓΤΘΖ ξπιβαα ἃ φαδηα 165 {π|{5. δαροηΐ τη 

ἐμοῦ οἱ ἀπ τοὶ ἀ6 ἰϑρ παίίοῃ : ᾿πβχα ἃ 1᾿ἀρραγι(ϊοπ ἀ6 

ἐβ.5- ΟΠ βι, ποίγϑ τπαῖίγο, ΕἸ θρργὸίθ 465 τηγϑίόγιθακ 

ογΆο] 65. Αἰηβί 5 σοοιρ! ο6. σα ναὶ ργόα!! ρὰν Μοῖβθ 

[οβρτῖς ἀϊνίῃ, βαίηΐ οἵ ργορμόϊζιαθ, 418 16 βοθρίγθ πθ 

βο ρα! ρα8. 46 {πώ48, Ἰυβαυ ὰ 66. 406 νἱηΐ ο6]1 ἃ 4] 
ἐϊαϊ! γέβογνό 186 τονδαπιθ. [3] Φπἀλ 68. Ἰ᾽᾿αἀποῦδίτ (65 

εἰΐβ, οὐ ο᾽οϑὲ ἃ 1αἱ 415 ἀοϊνθηῦ θὰ πολ. ΟΥ, ἀργὸβ 

ἃ νόπας ἅτπι Μίαϊίγο, νου ἄνθζ γνόσπό 581} 165 {π|18. δ΄ 

τοι8 αΥ̓́ΘΖ ΟΠ 8 ἰοτῦ Ἰοὰτ' ἰοτγιἑοῖγθ. [4] « Π βορὰ 

[αἰ θηΐθ 485. παίίομβ. » (βέίβ. ρᾷγο]Ἱβ β:ρ: Εις 4.6 ἀδη5, 

οαΐθ5 1865 παίϊοῃβ οα αἰζθπάγαϊ 50} βοοοηά ἀνὸποιηβηΐ. 

ΟΡ νοὺὰβ ροῦν 16 νοὶγ οὗ νοῦβ σοηναίπογθ ἄὰ [1 : 

ἄλη8 ἰουΐα5 [85 παξίοηβ, οα οϑρὸγθ 6π. 68 γιό 46 1ὰ 

ἐμ όδ, ἀργὲβ 1ὰ πιοσῦ ἀσαυθὶ ἰὰ ραΐγιθ 465 {π||8. ἃ ἐϊό 

Θ0ΠΗ 156 ΡᾺΡ ΨῸΒ ἈΡΠΊ6Β δ Ἰἰνγέθ ϑηΐγο νοβ' πιδίηβ. [Ὁ] 

(οἰϊα ῖγθ ρᾶρο]α : « 1] δὐίδομορα βοὰ ρου]αίη ἃ 1ἃ 
νίσπο οἵ 1] Ἰάνοῦα 88 ὕὸ δ ἀδπ8 16 βϑηρ' 46 ἃ βγΆρρθ᾽» 



θὰ ρπεμιῦβε ἀροιθαιε, ΧΧΧΙΙ, 6 --- ΧΧΧΊΙ, 12 

αὐτοῦ ἐν αἵματι σταφυλῆς » σύμόολον δηλωτιχὸν ἦν τῶν 

αὐτοῦ πραχθησο ς- τ 
Σ ΎΧΗΝ 

γενησομένων τῷ Δ ρυστῷ χαὶ τὰ Ὅμι 
χει ἔν τινι εἰσόδῳ νων. [6] Πῶλος γάρ τις ὄγου εἷστ' 

ἀγαγεῖν 

αὐτῷ τότε τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ, χαὶ ἀχῇ 

εροσόλ μα α [οἷ Μάττη,, 

γτος ἐπιβὰς 

ἐχάθισε χαὶ εἰσελήλυθεν 

Χχι, { δαὶν.], ἔνθα τὸ μέ 

τράφη᾽Ἅ ρὸν χᾶτε 

του στολῇὴ οἱ πισ-ι 

κε Ὁ αἷμα τὸν φανησόμενὸν, 

τος ἀλλ᾽ ἐχ θείας δυνά- 
κ᾿» 

πατερα πάντων 

Η 
ὃς ἐστίν 

ὃς τίνα ἱτρόπον σαρχοποιηθεὶς ἄνθρωπο! 
τ ἧς ἐροῦμεν. [11] Ὃν τρόπον γὰρ τὸ τῆς 

οὐκ ἄνθρωπος πεποίηκεν ἀλλ᾽ ὁ θεός, οὕτως τ ποεῖ 

σπέρματος. γενήσεσθαι τὸ αἷμά 

ὰ ς ροέφημεν. [12] Καὶ Ἡσοίας 

δέ, ἄλλος προ φήτη ἧς, τὰ αὐτὰ δὲ ἄλλων ῥήσεων προφη- 

τεύων οὕτως εἶπεν "« ᾿Ανατελεῖ ἄστρον ἐξ ̓ Ιαχὠδ, χαὶ ἄνθος 
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ὀΐα! τπιπ γυῖα θ0}]6 ἀθ 68 4} ἀθναὶξ ἀγγῖνθυ ἀπ ΟΠ γιδὲ οἱ 

ἀθ 66. φι}} ἀδναῖί, ἴδιγ [α]-ταϑπηθ. [6] ἢ Ὑ ἀνα! ἃ 1᾽6η- 

(τόθ ἀπ νΠ]ὰρ8 ἀπ ἄπο αἰΐδομό ἃ ἀπ νἱρπθ : 1} 568 [6 
δ ἈΠΊΘΏΘΙ ΡᾺΡ 8585 αἰβο1ρ]65. δὲ 1] 16 τηοηΐα, οἱ ο᾽δδί 48815 

ἀββδὰβ Ὁ} Ηἰ 507π δηΐρόβ ἃ Φόγιβαϊθμι, οἱ ὀϊαϊΐ σ8 
ἐγ ἰθπιρ]8 4865 {{1{8, 416 νοῦβ ἄνϑΖ δηϑιίθ ἀδέγαϊ. 
Ραΐβ}} ἑαΐ ὁγιοιῆό, ροὰν απ 16 τϑβίβ 48 1ὰ ργορμό(ϊ8 
[ἀν Δοοοιαρ!!. [7] δὲ σοῦξθ ράγοϊθ : « 1] ἰᾶνερὰ βἃ γοθ8 
ἀλπ8 16 βδηρ' ἀ6 1ὰ ξγᾶρρ8 » ἀπποηραῖ 18 ραββίοῃ 41} 
ἀθναῖξ βυθῖν, ρου ραν ῆθν ἀδπ5. 500 88πρ' Θϑχ 48] 
ὁροϊγαϊθηΐ δὴ [αἱ]. [8] Ἐπ οἴϊοι, δοῦν γοθβ ἀοηΐ 1 Ἐβρυϊί 

βαϊπί ρᾶτ]Θ ρᾶγ 16 ργορβὸϊξο, ο᾽ 65: 1 ΘΠΒΘΙΏΒ]8 488 ΠΟπΊ ΠΊ68 

4ιὶ ογοϊθηΐῦ οα 1αἱ, ἀδπ5 1658411615. Βα ῥα 1ὰ βθπῖθηςθ 46 

γ16ιι, 16. Ψ γθ6. [9] (δ βᾶπρ ἀθ ἰὰ ξύᾶρρθ, ἀοπὲ ἢ ϑϑί 
γαν]ό, 516. 10 ἀὰ6 σοὶ 41 ἀθναῖδ θην ἀπγαὶϊξ ἀἃὰ 

58ηρ᾽, Ὧπ δδηρ' ἀδ ποη ἃ 18 ΒΘΙΊΒΏΟΘ. ΒΕΠΊΔΪΠΘ, πι8]5 ἃ ἰἃ 

θυ ϊββᾶπορ 48 Ὠΐθιι. [10] ΟΤ 1ὰ ργθταϊδιθ ρα ίββᾶποθ, ἀρτὸβ 

6 Ὀίθα, ῥῬὸγβθ δἱ πηδῖέγ 46 ἑοιυιΐθβ σἤοβββ (νου. {πέ7., 
ἢ 19) οἶθδϑί 16 ΕἾ15, βοὴ ὕγθβ, αὶ 5᾽ ϑδί ἴαὶξ σμδῖγ δὲ ϑϑὶ 

ἄθνθηιι ΒΟΠΊΠΊΘ, ΘΟΕ Π]6 ΠΟΙΒ 16 ἀἴτοη5 48η8 1ἃ βιϊίθ. 

{ΠῚ 51 ἄοπο 66 π᾿ ϑϑὲ ρὲ 1 πουλτηθ, πιδῖβ θὰ ααϊ ἃ ἔα 

6 58}ρ' 46 ἰὰ ρΥΆρρα, οοἰξθ ρᾶγο ]6 ΒΒ 1 Παϊ (6 16 βαπρ' ἀπ 
Ομγῖβὲ νἱθηάναϊς ποῦ ἀθ 1ὰ βοιηθθοθ πυπηδῖπο, πιαὶβ ἀ8 

ἃ μα ϊββδηοθ ἀ6 Ὀϊθα, σοχητηθ ποὺϑ ᾿'άνοηβ αἰξ, [12] {ΠΠ 
τ ρυορμὸΐθ, ἰβαἴθ, ἀπποόποθ 18 πιόπιθ οἤοβ8. 6Θῃ 

Φαμίγαβ ἰθυπγθβ : « [{π8 ὀΐοἱ]β 58 Ἰόνογα ἀθβ Φ8 00} οἱ 
ΤΌΒΤΙΝ --- Αροϊορίθε. 5 



06 ᾿ΡΒΕΜΙΒΕ ἀρόιοαι, ΧΧΧΊΙ, 13 -- ΧΧΧΗΙ, 

πὶ τὸν βραχίονα αὐτοῦ 

Ναρπι., χχιν, 17]. 

, χαὶ ἄνθος ἀνέθη ἀπὸ 

τὸς ὃ Ἐ Χριστὸς. ΠῚ 11] Διὰ γὰρ παρθένου 

᾿Ἰαχώδ, τοῦ γενομένου πατρὸς ᾿Ἰούδα, 

ρός, ὃ διὰ δυνάμεως ξοὺῦ ἂπε- 

τὸ λόγιον γεγέ- 
᾿ τρᾺΝ Ἰρτεδ μι δν ὝΓΟΥΣ, ν 

γητι ται; τοῦ δὲ Ἰαχὼῤδ χαὶ τοῦ ᾿Ιούδα χατὰ γένους διαδοχὴν 

ΧΧΧΊΙΠ. Ἰζαὶ πάλιν ὡς αὐτολεξεὶ διὰ παρθένου μὲν 

ΠΣ διὰ τοῦ Ησαίου προεφητεύθη, ἀχούσατε. 

ξ Ἐλέ ἐθν δὲ ο « Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γῤστρὶ ἔξειχ καὶ. 

ὁ θεός » Ποῖα, να, 14. Οἱ, Μάτται, ι, 58] 
γὰρ ἦν ἄπιστα χαὶ ἀδύνατα νομιζόμενα παρὰ τ Ὁ 

ποις γενήσεσθαι, ταῦτα ὁ θεὸς προεμήνυσε διὰ τοῦ προ- 

φητιχοῦ πνεύματος μέλλειν γίνεσθαι, ἵνα ὅταν γένηται μὴ 

ἀπιστηθῇ, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ προειρῆσθαι πιστευθῇ [οἵ, ΦΟΗ.; 

29]. [3] Ὅνπως δὲ 

δεδηλωμένην προφητείαν, ἐγχαλέσωσιν ἡμῖν ἅπερ ἐνεκα- 

᾿ 

ἡ τινες, μὴ, νοήσαντες. τὴν 

λέσαμεν τοῖς ποιηταῖς, εἰποῦσιν ἀφροδισίων χάριν ἐληλυθέ- 

γαι ἐπὶ γυναῖχας τὸν Δία, διασαφῆσαι τοὺς λόγους πει- 

ρασόμεθα: [4] Τὸ οὖν « ᾿Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει» 

σημαίνει οὐ συνουσιασθεῖσαν τὴν παρθένον συλλαθεῖν᾽ εἰ 

γὰρ ἐσυνουσιάσθη ὑπὸ ὁτουοῦν, οὐκ ἔτι ἦν παρθένος᾽ ἀλλὰ 

δύναμις θεοῦ ἐπελθοῦσα τῇ παρθένῳ ἐπεσχίασεν αὐτή 
! 
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αι8 ἤθιι» ρουββθγᾷ 5 [ὰ {1ρ6Ὲ 46 ἐεββέ; οἱ 165. Ὠδίοη5 

ϑβρόγογοηΐ 6ὴ. 800 ὈΓ85. » [18] (ρίίο ἐΐο!]θ Ἰατηίπιθαβα 

41 88 1θνὰ, εἰ ΠᾺΡ 4] ροιθβα 80} ἃ [166 46 6586, 

ἐἰθβ6 16 ΠΒριβυ. [4] 1] πϑαυί, μὰν 1ὰ νοῦαι 46 Πίδα, ἃ ἀπὸ 
νἱορρ, ([6 Ιὰ γᾶθθ 46 ζ800]0,. 18Ὲ ρὸγθ 46 {πώΜὰ, ααΐ, 

ΔΟΠΊΠ6. ΠΟῈ5 1 ἀνοπβ νὰ, {πέ 1᾿ἀποθίγα ἀθ8. {{{|5. {6556 

ἅπ551 ἕαΐ 56ίοῃ. [65 Ἴγᾷοΐθβ, ἀπ αἴθα! ἀπ Ομγιβί, Η]5 1]- 

πιὸπηθ (6 ΦδοοῸ} δὲ ἀ6 144, Βθῖοη "ογάρο 488. ρόπόγα- 
τοηβ. 

ΧΧΧΠΙ. Ἐδοουΐες τιαἰπίθπαπὲ σοπηπηθηΐ [5818 ἀμμομοΘ 
ἐπ βῥΓΟΡΙῸΒ [ΘΓ 65 41}} παῖΐγα ἀὯπθ νἱθρρα. Π] 5᾽ θχρυίηι 
αἰπ8] : « ΨΌΪΟΙ ψι6 1ἃ ν᾽ θΓρ6 βθγᾷ ϑπορίηΐο οἱ δῃ[απίθγα 
ὑῃ ἢ]5, δὲ οῃ. 1 ἌΡρϑιθγα Πα ἀνθὸ ποι8. » [23] Ψοπὰ 
ὑπὸ οἔ56 4] Ῥᾶγαῖί, ἃπχ ΠΟΠΊΠΊ6Β ᾿ΠΟΡΌγΔΒ]6 οἱ ἱπηροβ- 

8016. Οὐ δβϑὲ ρνδοϊβότηθπί οθ χὰβ θα ἃ ργόδι! μὰν 1) Ἐ8- 
"ΐ ρρορμόξαιιθ, αὔτ αυ ὰ 1᾿᾿ὀνόπαπηθηΐ οα πθ γεΐυβᾶί 
μ88 46. 16 ΟΡΟἾΡΘ, “πι815. αὰ ὍὨ ογἂϊ ἀὰ οοπίγαϊτθ 6 γαϊ- 
ϑ0ῃ τηδηη8 ἀ6 ἰὰ ργορμόξίο. [3] Ῥουΐ-δίγθ χὰ Ὅπ μ6 οοση- 
ΘΠ αΡὰ Ρα8 16 56η8 ἐ6 οϑί ὀγϑο}8. δὲ χὰ Ὅη ποὺβ γϑργο- 
δμονα ὁ6. 18 ποὰβ ἈνΌΠΒ. ΠΟΒ- ΠῚ ΠῚΘ ΡΘΡΙΌΟΪΙό δὺχ 
Ρυδΐος, χὰ ϊ γορρόβϑηξθηΐ Ζθῃ8 88 ᾿ϊνγαπί ἃ ἅπ Θοτητηθγοα 
ἱπρὰν ἄνϑθο 468 ἔθιπιιθβ. ΝΟῸΒ ϑββϑδίθγοηβ ἄσμο ἀἜχρ]- 
161 068 ρΆΓΟΪΘ5. [4] « Ψοϊοὶ ψὰ8 1ὰ νθγρ6 βοῖὰ δησϑίπίθ,» 
ὐοδί τἀ -αἴτθ 46 Δ΄ νἴθγξθ δοποθυγᾶ 88Π8 ΘΟΠΏΘΡΟΘ 
ἡαπηΔ ἢ ; ΘΔ. 81 68. ΘΟΙΏΠΙΘΙΟΘ ἀνϑὶέ δὰ [ἴθι ἄνθο 4096}]- 
θη, 6116. π8 ᾿βθγαϊΐ Β]8. νίογρθ. [1 νοσίῃ. 486 Ὀῖθα 
Θβοθῃ ἀδηΐ 51] νἱθυρα [ἃ οοινοῦίθ ἀθ βοὴ οηθΓα δἱ 



68 μβεμιὴμμ ἈΡΟΠΟΘΙΒ, ΧΧΧΠ, ὃ- ΧΧΧΙΝ, 1 

[ΠῚ οἵ. {χ|α, τ, 35], καὶ κυοφορῆσαι παρθένον οὖσαν πεποίηκε. 

Ὁ] Καὶ ὁ ἀποσταλεὶς δὲ πρὸς. αὐτὴν τὴν παρθένον κατ᾽ ππτι ττὸ 
»: 

ἐχεῖνο τοῦ καιροῦ ἄγγελος θεοῦ εὐηγγελίσατο αὐτὴν εἰπών' 

« Ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ τέξ' 

υἱόν, χαὶ υἱὸς ὑψίστου χληθήσεται, χαὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 

. 831-92 Μάττη,, ι, 20-21], 

ὡς οἱ Ἔμεν εν πάντα τὰ περὶ τοῦ σωτῆρος 

ἁμαρτιῶν αὐτῶν » [Ὁ 

ἡμῶν Ἴησοῦ Χριστι ὀὐτεδδε αν: οἷς ἐπιστεύσαμεν, ἐπειδὴ 

δεδηλωμένου τὸ προφητιχὸν πνεῦμα 

ὡς προεμιηνύομεν,. ἔφη. [6] - Τὸ 

ῦ πνεῦμα οὖν χαὶ τὴν δύναμιν τὴν παρὰ τοῦ θεο 

" "» 
γοῆσαι θέψις ἢ τὸν λόγον, ὃς καὶ πρωτότοχος τῷ 

ὡς Μωυσῆς δ' προδεδηλωμένος προφήτης ἐμήνυσε᾽ 

τοῦτο ἐλθὸν ἐπὶ τὴν παρθένον καὶ ἐπισκιάσαν οὐ διὰ συνου- 
γγβ ΔΝ ΣΝ ἃ Σ ν [7] ΤῸ δὲ 

σίας ἀλλὰ διὰ δυνάμεως ἐγχύμονα χατέστησε, [1] ΤῸ δὲ 

γομα τῇ ἑδραΐδι φωνῇ, σωτὴρ τῇ ἑλληνίδι δια- 

οἵ. [8] Ὅθεν καὶ ὁ ἄγγελος πρὸς τὴν παρθένον 
Ν “ Η Ἢ Ἐον πρέλνων Ωδ " 

χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν᾽ αὐτὸς γὰρ 

ὃ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν Τὐτν ». [9] 

Ὅτι δὲ οὐδενὶ ἄλλῳ βξοφοροα ὕγται οἱ προφητεύοντες εἰ μὴ 
κα 

λόγῳ θείῳ, χαὶ ὑμεῖς, ὡς ὑπολαμδάνω, φήσετε. 

ΧΧΧΙΝ, ποὺ δὲ καὶ τῆς γῆς γεννᾶσθαι ἔμελχεν, 

ὡς προεῖπεν ἕτερος προφήτης ὁ Μιχαίας, ἀχούσατε. Ἔφη 

δὲ οὕτως" « Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλα- 

χίστη, εἶ ἐν τοῖς ἡγεμῥσιν Ἰούδα’ ἐχ σοῦ γὰρ, ἐξελεύσεται 
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ὰ ἴα! ΘΟ σθν τ" 588. ΨΊΟ]Θι" 858. ν γρίηϊ 6. [5] ΕπῚ᾿ 66 
ἰεπιρ5-ἰὰ, ἸἌηρο 46 Ὅϊθα θηνογέ ἃ. 1ὰ νἱθῦβθ [αἱ 
ἀππόηφα 1ὰ ΡΟΏΠ8 ΠΟΆνΘ116 6 0685 ἴθΓΙη68  « ΨΌΪΟΙ 486 
νοι5. Οὐ ποοντοζ ἀπ βαϊηΐ Εαρνι οὐ χα νοὺβ οπίαπίογθ 

πη Π]5, δὲ οβ 15. βοῦὰ ἂρρεοϊό ἰς {185 ἀμ Ττὸ5- Ηδαΐ, οἱ 

νου αἱ ἀπ ΠΟΡΟΖ 16 Ὠοτ 46 «όξιυβ, οδν 11 βαῦνορα βοὴ 

ρΘΈΡ|6 46 585 ρόομόβ: » Ο᾽ οδ Ἰὰ οα 6 ποῖι5 ἄνῦηβ ΔΡΌΡΙ5 
ἀδ σοιικ απ} οπὲ τασοπίό ἰὰ νίθ 46. ποίγο βάπινθαν ζ}όβι5- 
ΟΒνῖβέ,. οἱ ποὺβ [6 οβόσοηβ, Ῥᾶροθ 406, ΘΟμπ]6. ΠΟᾺΒ 

Ἄνοῃβ αἰ, Τ᾿ βρνη ργορμπόξίαιια. ἀπποῆρα 588. ἔπίαγα 
ῃαίβϑαησο, ΡῈ ἰὰ Ποποῖθ 4᾽ 15αἴθ ἀσηΐ, ποὰ8 ἀνοῃβ ρᾶγ]ό. 
[6] Ρὰν Τ᾿ ἜΒΡΕΙ δὲ ἴα νϑυία ἀθ Πῖθα, ἤοὰ5. Π6. ΡΟΆΝΟΣΒ 

δπίβπάγθ 46 16 Κογθθ, 16 ρυβπιῖθι μό 46 Ὠΐθα, σομητηθ 
018. 16 ργορμὸϊθ Μοῖβθ (νου. ἤΠιείγ,, 8. 19) ἀοπί ποὺβ 

ἀνΌΠ8 ἔα! πιϑηίοα ρ5 δα; δὲ οϑὲ Θβργιέ, βαγνθηδηΐ 

0} [ἃ ν]ΘΡΡῈ οἱ 1ὰ οουνγαμηί 46 50ὴ ΟπΊθΓ6 ἰὰ ἢΐ οομποθ- 
ΥΟΙΡ, ΠΟ ΑΓ ΘΟΠΙΠΙΘΡΟΘ ΟΠΔΓΠΘΙ, Πι815 ΡΣ Ῥυ ββαηο6. 
7] {1685 οδὲ απ ποπὶ Βόργθι 4] δ βυθὸ 8:θη1Εθ σωτήρ 
(βαπνθαρ). [8] ΟἾδϑί ρουγαμοι [ἀπρα αἰξ ἃ 1ὰ νίογτρθ: 

« οιι5 ΠΆΡΡΘΙΘΡΕΖ {όδβαβ, οδῈ «11 βαινθυα 805 ρθαρ!8 ἀβ 
865. ρέοβμόβ. » [9] Νουβ-τηθπιθδ, 16. ρθηβ6, νοῦβ γθοοπ- 

Βαῖίνος 49 1658 ργορῃὸξζθβ Ὡ6 ρϑανοπί δΐγο ἱπβρὶγέβ αὰ8 
ΡὰΡ ἰ6 88 46 Ὀῖθὰ. 

ΧΧΧΙΊΙΝ, Οἵ οὰ 1) παῖϊναιί, ὀοοαίθ οοχηταθηί Μιομόθ, 

ἀπ δυΐγο ρροριιὸΐο 1᾽ἃ ργόάϊι. Ψοῖοὶ 565 ρᾶγο]ϑβ : « Εἰ 
ἰοΐ, Βοιμ]έθμι, ἑδεύνα 46 σπιάβ, ἔπ π᾿ 85 ρᾶϑ ἰδ ρίτι5 ρϑέϊθ 

ΡΆΣΤΩ] 165 ᾿ΓΙΠΟΟ8. 46 πᾶ δ, οδν 46 [οἱ Βογί γα 16 ομοῖ, Ἰ6 



ἼὋ ρϑβνιῦθμε ἀροιθαια, ΧΧΧΙΝ, 2 --- ΧΧΧΥ, 6 

ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸ 

2, οἵ. Ματτη., πὶ, 6]. [ 

χώρᾳ Ἰουδαίων, ἀπέχου ὅτα 
ΞῚ Ὥ "ἱ τὸ ἱστὸς, ὡς χαὶ μαθεῖν 

ν γε ἐνομένων ἐπὶ ἸΚυρηνίου, 

ἐεπονι τὶ 

ΧΧΧν. 

ταῦτα᾽ « [Ταιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, χαὶ 
Ἢ 

δόθη, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τῶν ὥμων » [ 

τιχὸν τῆς δυνάμεως τοῦ σταυροῦ, ᾧ προσέθηχε Γ 

σταυρωθείς ὡς προϊόντος τοῦ λόγου σαφέστερον δειχθήσι- 

λιν ὁ αὐτὸς προφήτης Ἡσαΐας θεο ορούμενος « Ξ ἜΣ 

ΒΞ ὦ 'ςὉ 

τε ἜΣ Ε ̓ ωὴ 

μένους ἐν ὁδῷ οὐ καλῇ. [4] Αἰκοῦσί, με νῦν νν αῤίσ τν χαὶ ἐγγξ 

ζειν θεῷ τολμῶσιν» [1ΒΑἴπ| ταν, 2. ἀντι, 2]. [8] Κα 

πάλιν ἐν ἄλλοις λόγοις δι᾿ ἑτέρου προφήτου λέγει" « Αὐτὰ 

ὥρυξάν μου π' ρας, χαὶ ἔθαλον κλῆρον ἐπὶ τὸν 
᾿ ᾿ Φῳ τς 
ἱματισμόν μου ». [5., χχι (χχπὴ, 117, 19]. [6] Καὶ 

μὲν Δαυϊδὸ βασιλεὺς χαὶ προφήτης, ὁ εἰπὼν ταῦτα, οὐδὲν 

τούτων ἔπαθεν" ᾿Ιησοῦς δὲ Χριστὸς ἐξετάθη τὰς χεῖ ἴρας, 

σταυρωθὲὶς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων ἀντιλεγόντων αὐτῷ καὶ φασ- 
ΓΑ τ, 
᾿ χόντων μὴ εἶναι αὐτὸν Χριστόν᾽ καὶ γὰρ, ὡς εἶπεν 

φήτης, διασύροντες αὐτὸν ἐκάθισαν ἐπὶ βήματος καὶ εἶπον 

| 



ΜΙΒΒΙΟΝ ΕΤ ΒΟΠΕΕΒΑΝΟΙΒ ὈΠ ΟΗΒΙΒΤ γι: 

Ῥαβίθαν ἐθ το ρθαρ]6. » [2] Βοιμ]όβπι δϑὲ ἂπ θουν- 

Βι46 46 {υαόο, ἃ ἐγοῃίο-οἶπα βία 485 48 Τόγιβαίθηι. (᾽ββὶ 

Ιὰ φα᾽οϑὲ πό ἴα (μυῖβε : νοὰβ ροῦνθζ νοῦβ Θἢ. ἀΒΒΌΡΟΡ 

ΡᾶΡ 165 γϑριβίγοβ ἀπ σϑὴβ (6 Ογγέπίαβ, νοίγο ῥγουηῖον 

ΒΟΌνΘΓΩΘΡ οη {π666. 

ΑΥ. Αργὸξ 88 παίββδησθ, [86 Ομ γίβὲ ἀθναῖξ γοϑίον 

ἱποοηηι ἀθ8 Ποπητηθδ, ᾿υαβχα ἃ 1᾿ἂρθ νἱν}]}. ΟἾδδὲ ο8 αὶ 
γγῖνα δὴ οἷοί, Εοουΐος οθ χυΐ 6ϑὶ ργόα! ἃ ς6 βυ]οί. 
[3] ψοϊοὶ 1ὰ ργορμόψιθ : « [Ππ ρϑῖ}! ϑηΐαμξ ποι οϑὺ τό : 

απ θῖιπ6 δἀοϊθβοθηΐ ποὺβ ἃ ἐἰό ἀοππό : 16 βίρμβ ἀθ βᾶ 

Ρυϊβδᾶποθ οδύ 80} 585 ὅρα 68. » [Π 5'΄ρὶἱ ἰοὶ 46 ἴὰ ραΐϊβ- 

βᾶποςρ 46 18 ΟΡΟΙΧ, 58 ΙΔ 4 6}16 1] ΔρρΙΠ;Ἂαπα 165 ὄρααΐθβ, 

«αδηά 1] Γαΐ ἀγαοίῃό, αἰπδὶ 46 νοὰβ [6 νδγΡδζ ρ]115 οἷ1- 

τϑιηθηΐ ἀδη8 18 βαϊΐο. [8] [6 τηδπια ριορπὸζε 186ἴθ, Ἰπβρίγό 
Ρᾶν ΤἜΒρυ!! ργορμόϊαπο, αἰ ὁποοτο 1: « 78] ἰϑῃηάἀα πηθ8᾽ 

ΤῊΔΙΠ5. ΨΟΙΒ. ἴὰ ροιρία ἱπορόάα]6 οἵ οοπίγααϊοίθαν, ν ΡΒ 

ΟΘῸΧ 401 βαΐνοιἑ ἀπὸ νοὶ πηδηναῖβθ. [4] 115. πὶ ἀ68- 

πηδηΔοηΐ πηαϊηίθπδηΐ μαροτποηΐ δὲ οβϑηΐξ ἀρργοσμθ ἀ8 
Ὀίθα. » [5] Εἰ ϑποονθ, ἀδηβ πιὰ ρᾶββᾶρθ αἰ βέγθηϊ, 16 
Ολρῖβὲ ἰδ ρὰν ἀπ δαΐγθ ργορμὸΐζο : « 115 οπέ ρϑγοό πὴ88 

Ρἰθα5. δ τηθβ πηϑίηβ, 115 οπί {1γέ τηᾶ γοβθϑ δι βουΐ. » [6] 

Ον [6 τοὶ ργορῃὸΐθ θαν]ῇ, χα! ἃ ἀΠ 665 ρᾶγοὶθβ, π᾿ ἃ τί ἐπ 

βοιῆδγί 48 Βθη 0180} 16. Οἷοδβί «65115- ΟΠ γιέ αὰὶ ἃ ἰδπάα 

568 ΤΏΔΙΠ8, χυαῃά ἢ ἑαΐ ογασιῆό μδγ 165 {π||5 οοπίραάίο- 

ἰθγβ, 4] ρῥτόξθηαϊθηῦ αα}} π᾿ ἔα" μαβ8. 18 ΟἜγῖβι. 

Οὐοπιπιθ 16. ργορμὸΐε ᾿᾿βυϑὶξ δῃποποό (νον. {πΐν., ὃ 19), 
115. 16 ἀγόσθηξ 46 οὐΐέ οἱ ἀ᾽ αιιΐλ οἱ 16 ἢγαπί, δββθοὶγ 50} 



Ἷ2 νβεμιῖῆμε ἀρόιθοιε, ΧΧΧΥ, Ἰ-- ΧΧΧΥ͂Ι. ὃ 

Κρῖνον ἡμῖν. [1] Τὸ δὲ « "Ὥρυξάν, μου χεῖρας χαὶ 

πάδας » ἐξήγησις τῶν ἐν τῷ σταυρῷ παγέντων ἐν ταῖς 

χερσὶ χαὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ἥλων ἦν. [8] Καὶ μετὰ τὸ σταυ- 

ρῶσα! αὐτὸν ἡ» Ἔθσλον χλῆρον ἐπὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ, χαὶ 

ἴς οἱ σταυρώσαντες αὐτόν [οἵ. Μάαττα,, 

ΧΧΥΙΙ, τ 951, Ν᾿ 1 Καὶ ταῦτα ὅτι Ὅνέν: ἐδύνασθε μαθεῖν 

σσε, θύγατερ. Ἱερουσαλήμ᾽ ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σοῃ 

ἔρχεταί σοι πρᾶος, ἐπιδεδηκὼς ἐπὶ ὄνον χαὶ πῶλον υἱὸν 

ὑποζυγίου » [ΖΑ6Η., τχ, 9; οἵ, ΜΆΤΤΗ,, ΧΧΙ, δὴ 

νας ὡς ἀπὸ 

γευσμένων 

αὐτοὺς θείου ρ τροα, 

τὰ μέλλοντα γενήσεσθαι γε, ποτὲ δὲ Ἔ ἀπὸ ἐκοῖς 

ς ὩΣ προσώπου τοῦ πὸ: ἐστοῦ; ποτε δὲ ὡς ἀπὸ προσώπου 

καὶ ἐπὶ τ τῶν παρ᾽ ὑμῖν ϑυ τοδι ν ἰδεῖν ἔστιν, ἔνα μὲν τὸν 

τὰ πάντα συγγράφοντα ὄντα, πρόσωπα δὲ τὰ διαλεγόμενα 

παραφέροντα. [3] Ὅπερ μὴ νοήσαντες οἱ ἔχοντες τὰς 

βίδλους τῶν προφητῶν ᾿Ιουδαῖοι οὐχ ἐγνώρισαν οὐδὲ παρα- 



ὙΑΒΙΤΕΒ ΕΤ ΜΟΡΕΒ ΒῈ ΤᾺ ΡΒΟΡΗΗ͂ΤΙΕ Χ8] 

υ ἰρόπο δὴ [πὶ ἀϊδαπξ; « δαρε-ποιβ. » [7] θέ ρϑγο]ο: 
« Πἰ5 οαῦ ρϑρού πη85 ΠΔΔ]ΠΒ δὲ Τγ0 5 ΡΙΘα5.» Βιρη1Πα1 απ, 

5" ἴὰ ΟΓΟΙΧ, 565. ΠΙΔ]Π5 οἱ 585 ρ18645 βϑγαὶθπί ρϑιθέβ 46 

εἰοι5. [8] ΕΓ ἀρνὸβ νοῦν ογυοιῆό, 115 Πρὸγθηΐ δὰ τόθ ἀὰ 

βογί, οἴ 585 θουργθδαχ 88 [8 ρασίαρογθηΐ, [0]  Ομ5 ροπνοΣ 

νον ἰοαΐ ὁ. σόοι ἀδπϑ 165 δοίοβ 6 Ῥομοθ-Ριδίβ, [10] 

Π ἀναϊέ Ρἵοθη ὀΐό ννραϊπηομί δηποποό αα᾿}} ἔδγαϊν βοὸπ 
οπίγόθ ἃ «ὄγιβαίθιη, πποηξό 5" απ ἀποη, : 6. ΨΟΪΟΙ 

ΒΏΘΟΡΒ 6 δ ΓΘ ρσθινθ ἤδη 18 ργορῃόίία ἀ6 ϑορΠο- 

εἶθ. [11] ΕΠ16 οϑ ὀοπφὰθ Θῃ. 668 ἰθΥΠΊΘΒ 1 « Βό]ου5-ἴοι, 

6118 48 δου ; ρα}}}16-16 ἃ μαυΐβ νοῖχ, ἢ] ἀο Δόγιβα θη, 
ν 

8" ΠΠῸ ἃ 6556. δὲ 500 ἃπῸ} ΒΟιιτη 5 δὰ Κορ.» 

οἷοὶ ἔσῃ ΤΟΣ φαΐ νἱϑηΐ ἃ (οἱ ρ]οῖπ. ἀ6 ἀσποθιιν, 8518 

ΧΧΧΝῚ. Ουᾶπά νοῦβ οπίθπηθλ 81|Π51 [65 ρυορϑΐθβ 

ΒΡ ἽΠῚΘΡ' ΘΟΤΉΠῚ6 Θ [611 ΡΙΌΡΓΘ ΠΟΠῚ, 66 Π6 Βοπΐ Ρ85 

88. ΠΟΙΏΠΙΘ5 ἰηδβρίγόβ αὶ ραῦ]οπί, πθ ἴθ ὀγουθ Ρ88, 

τηαὶβ 16 6 υ}}8 ἀϊνίῃ χαὶ 165 ταθα!. [3] Τδη δὲ 1} ΠΠΌΠΟΘ 

ΠἌνθηδ" μὰν πηοᾶθ 46 ῥγόάϊοίϊου ; ἰαυύδι 11 αι} ρατ]θν 

ἀϊγθοϊθιηθηΐ Ὀῖθα 16 πλαϊέγα, δὲ 16 ρὸγθ 46 ἰουΐββ Ὁῃοβαβ, 

(ἀπίδί ἰ6 ΟΠ γῖδί, ἰαπίδέ 165. ρθαρ!θβ αὶ τόροπάριϊ ἀμ 
ΒΟΙΘΏΘΩΡ ΟἿ ἃ 80η ρὸγο. Ν᾽ δδί-οδ ρᾷ8β 06. 78 νΟιβ 

ΥΟΥ͂ΘΖ ἴαϊγ6 ἃ νο5 ὀουίναίηβ : [6 πιόταβ ααίθιν, 411 ὁοτ 
ἰουΐ, πιοί δῃ. βοὸμθ Ὧθ5 ἰπίθυϊοοαίοιγ ἀΠἴέγοπίβ. [3] 

Οὐδὲ οθ. φαθιῃ Ὀηΐ ρᾶβ σοῃιρνὶβ [65 {π15. χαὶ οπέ πέρα 



1: νβεμιῆβε ἀροιροιβ, ΧΧΧΥῚ, ὃ --- ΧΧΧΥΠΙ ἢ 

γενόμενον τὸν Χριστόν, 

παραγεγενῆσθαι αὐτὸν 

νύντας ἐσταυρῶσθα! ὑπ᾽ 

ΧΧΧΥΙΙ. Ἵ 

προσώπου τοῦ πατρὸς ἐλέχθησαν διὰ ᾿Ησαΐου τοῦ προειρη 

χαὶ τοῦτο ὑμῖν φανερὸν ἡ 

« Ἔγνω βοῦς τὸν χτησά 

ὯΝ τοῦ πυρίον, ὦ αὐτοῦ, , Ἰσραὴ ἣλ δέ 

ὶ ἔθνος ἀμαρ] 

ἁμαρτιῶν, σπέρμα ἐν. υἱοῖ 

» [|βαἴπ| 0 8-4], [8] 

ὅταν λέγη ὁ αὐτὸς προφήτη 

ρός᾽ « Ποῖόν μοι οἶκον οἱ 

1 Ὁ οὐρανός μοι θρόνός; 

ἐχνι, 41 [8] Κα 
πάλιν ἀλλαχοῦ « '[ὰς νουμηνίας ὑμῶν χαὶ τὰ σάθόχτα 

ποδῶν μου » [18 

Ψυχή μου, χαὶ μεγάλην ἡμέραν νησ' 

ἀργίαν οὐχ ἀνέχομαι' οὐδ᾽, ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι, 

γούσομαι ὑμῶν. ἦν 

Κἂν 

ἀρνῶν; χαὶ 

ς αἴματος αἱ χε 

8, πολ (7 θυμίαμα, βδέλυγμά μοί ἐστι" στέμ 

μα ταύρων οὐ βούλομαι. [8] Τίς γὰρ ἐξεξήη 

τὴσε ταῦτα ἐχ τῶν τρῶν ὑμῶν; ᾿Αλλὰ διάλυε πάντ 

σύνδεσμον ἀδιχίας, διάσπα στραγγαλιὰς βιαίων συναλλ- 

διάθρυπτε πεινῶντ! τὸν 

ἄρτον σὸν » [οἵ. Ιπαῖκ, τ, 11-1ὅ 2 πντη, 6]. [9]. Ὅπο 
μάτῳν, ἄστεγον καὶ γυμνὸν σχέ 

μὲν οὖν ἐστί καὶ τὰ διδασχόμενα διὰ τῶν προφητῶν ἀτὴ 



ΡΒΟΡΗΜΤΙΕΒ ΑΥ̓ΤΕΙΒΌΠΕΒ ΑὉ ΡΕΒΕ γ8] 

[ὲ5. πΙδῚΠ5. [68 ᾿ἴνραὲβ 4688 ργορμὸξθβ : 1[5. ἡ οπί, ρᾶ85. 581 

τοοοππαῖξγθ ἰ6 ΟΠ γιβέ, παδπηθ ἀργὸ 88 νΘη.6; Π1815 ΠΟῚ5 

«1 ΟΓΟΥΟΠΒ ἃ 56} ἂν ὁποιηθηΐ, οἱ 4υϊ ΡΙΟανΟΙΒ 4ιθρ, 

Β6Ιο [85 ριορῃὸΐξοδ, ἃ ἃ ὀϊό ὁριοιῆό ρδΓ διιχ, 115. ποὰβ 
Ρουγβαϊνϑηΐ ἀδ ἰθιιν μαίΐηθ. 

ΧΧΧΨΥΊΙ. Ροὰν 46 ο6]8 νοιυβ 501. ὀντάθῃϊ, νΌΪΟ] [65 

ΡΆ 0165 4.8 16 ργορῃὸίο 1516, ἀοηΐ 1.8] ἀδ)ὰ ῬΡαν]ό, πῖοί 

ἄδηβ ἴὰ θουοῆα ἄτι Ῥὲγο: « 1.6 Ρυαϊ οσοπηδῖΐ βοη τηαῖγα 

εἰ πο Τ᾿ ἐΐα 8]6 ἀθ βοὴ τηδῖίγο ; πηαὶβ [5γῦ! Ὧθ τῇ ἃ ρὰβ 

φοηπα δύ, πο ρΘῈρ]6 π᾿ὰα ρὲ5 σοπῃρνῖβ, [23] ΜΑΙ μθατ. ἃ 18 

ἠδίου ρόρμονΡοββθ, ἃ ρθιιρ}6 ΤΘὨ1Ρ}1 ἀθ ονίπιοβ, ἃ [ἃ Γᾶσθ 

Ρθύνογβο, δὰχ Π15 4 Ἰπί χα. ου5. ἀνθ ἀραπάομπέ 18 

ϑείρηιθασ, » [3] ΕΓ 41Π|6ὰγ8, [ὁ πιᾶπιο ΡΓορμὸίθ τηθί 

ΘΠΘΟΥΘ. 65. τηοΐβ ἀδηβ ἰὰ Ροποῃθ ἦτ Ῥὸγθ ; « Ομ6116 

τη ῖβοπ τη ἀνθτνοιβ Βὰξ16 2 411 16 δϑίρπθαγ, [4] 1,6. οἱο] 
6δ, τῆοη ἰρόπα, εὖ ἰὰ ίδτγα Ἰ᾿σβοαῦθαι ἦ8. τηο85 ρ] 645.» 

[5] ΕῈ δποῦγα δῆ θαγα ; « Μὸπ οαλὰ ἀἐξοοίθ νὸς πόο- 

πιόμϊο5. οἱ νοβ β8}αΐβ. : 16. πθ΄ ρΐὶδ Βιρρονίον. νοΐγθ 

βΡαΠα Ἰοὰν ἀ6 ἰοἂπθ οἱ νοίΐγϑ οἰδβίνϑίό, 51 νθὰβ νϑῆθζ ροὺγ 

Ραγαῖίτθ ἀδναηί τοὶ, 16 ἢ6 νουΒ δχαθποθγαὶ ρᾶ5. [6] Ὸὸ5 

81 Π 5. βοηΐ ρ] Θ᾽ ηθβ ἦθ. βδηρ, [7] [νὰ ἔδθαν ἀδ [ἈτΊη8 δἱ 

Ῥοπσθηβ Φὰ6 νοὶ τ ΟΥ̓ΤΓΘΖΣ Θδί. βοῈΡ τηοὶ τπιὴ8 ἈοχηΪηἃ- 
ἰἰοα Ὁ 18 ἢΘ νΘῈΧ ρὲ85 46 1ὰ ρ͵Ταῖβ86 465 ἀρπθαιχ, Ὡ1 ἀπ 

88 Πρ' 465 ἰδαγαδιχ. [8] αὶ ἃ οχῖρό οδβ ργέβθπίβ 48 νὸβ 

τηϑίη8 2 Ποπηρβ ἰουβ 165. Π|6η5. ἀθ ΠΤ ααϊ6 ; Ὀγῖβ6 168 

ομαῖηθβ ἀθ ἰὰ νἱοίθποθ  σοῦνγο Θ6 [8] 4] οϑύ 588 (οἱ οἱ, 

5808 γϑίοτηθηίθ : ραγίαρο ἴοῃ ράϊῃ ἀνθὸ 66] 8] {αὶ ἃ ἔαϊπι. » 

[9] οι ροῦνθζ 1188} Ρδγ Ἰὰ ἀ68 Θηββι ρθη ἢ ἐβ 66 [165 

Ῥγορμὸέθα τηδιίθηΐ ἀδὴ5 1ὰ Ῥουομο ἀὰ ΡῬὲγο. 



10 γνβενιὴπε ἀρουθαι, ΧΧΧΨΥΨΙΙ, 1 --- ΧΧΧΙΧ,Ώ 

ΧΧΧΥ͂ΠΙ. Ὅταν δὲ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὌΝ τοῦ 

« 1 γὼ εἰ 

τασα τὰς χεῖράς μου ἐπὶ λαὸν ἐτοιβούγεα χοὶ ἀντ 

τὸ προφητιχὸν πνεῦμα, οὔτ 

οὐ καλῇ » [154] ἐπὶ τοὺς πορευομένους ἐν ὁδῷ 

3] Καὶ πάλιν « Τὸν νῶτόν μου τέθειχα 

: ἐρπτυσμά τῶν. ΠΤ ΒΚ αἱ ΕἾ 
δι, β: : 

τράπην; αλλ 

ἀρᾷ τὸ πρόσωπόν μοὺ ἣν ρεὰν πέτραν, καὶ ἔγνων 

ὅτι οὗ μιὴ αἰσχυνθῶ, ὅτι ἐγγίζει δ δικαιώσας » [Π5418, 

1,, θ-8]. [4] Καὶ πάλιν ὅταν λέγη" « Αὐτοὶ ἔδαλον χλῆ: 

ν 

Καὶ πάλιν ὅταν λέγη" « Ἰυλάλησαν ἐν χείλεσιν 

ἐμόσαν φαλὴν λέγοντες ἹῬυσάσθω ἑαυτόν » [ 5.) 

χχὶ (χχπὴ, 8-9]. [1] ἽΛτινα πάντα ὅτι γέγονεν ὑτὸ 

τῶν ᾿Ιουδαίων τῷ Χριστῷ, μαθεῖν δύνασθε. [8] Σταυρυ- 

θέντος γὰρ αὐτοῦ ἐξέστρεφον τὰ χείλη καὶ ἐκίνουν τὰς 

χεφαλὰς λέγοντες" « Ὁ νεχροὺς ἀνεγείρας ῥυσάσθω ξαὐ- 

τὸν » [ο,( Ματτη., χχγιι, 839-49]. 

ΧΧΧΙΧ, Ὅταν δὲ ὡς προφητεῦον τὰ μέλλοντα γίνε" 

λῇ τὸ προφητικὸν πνεῦμα, οὕτως λέγει" « Ἐκ γὰρ. 

Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος Κυρίου ἐξ “Ἱερουσαλήμ, 
) ΜΝ ΤΠ 3 τ 

χαὶ χρινεῖ ἀνὰ μέσον ἐθνῶν χαὶ ἐ λέγξει λαὸν πολύν᾽ καὶ 
᾿ συγχόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα χαὶ τὰς ζιβύνας 

Ἰ 
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ΧΧΧΝΊΗ. ΤΠόυβαπθ 1 βρυι ρῥγορμόϊᾳαιθ ἔαϊξέ βάρ! 
ιε (μεϊβύ, νοϊοὶ δουηιπθηΐ 1] 5 δβχρυίπιθ ἢ « δ᾽ δἱ ἰθπάα 

(68 ΤΠ] Π8. ν6Γ5. [6 ρΘΌρ]6 ἱπορόάμ!θ. δἱ οοηίγδάιοίθαγ, 

γὸβ ΟΘῸΧ 64ὉἹ 8ϊνθηΐ ὑπ6 νοθ τηϑαναῖβθ. » [2] Εἰ 

γποορ  « Δ΄ ἱ ργέβθηϊό τῆοῃ ἀο5 δὲ ἰοιοῦ οὐ πηθ5 7οτ1685 
τὰς ΒΟ ἢΠδίβ, δὲ 16 πὶ ρὰ8 ἀδίοιι τό πλὰ ἴδοο 46 1 αἴγοπί 
(ὼς ὁνδομδίβ, [2] [6 Θθίβηθαν. δϑί, τῆο ἈρΡρα : οἰ δβύ; 

ΡΟΌΓΑΘΟΙ 78. ΠἊΪ Ρρὲ8. ἐζό οοπίοπααᾳ : πιοπ νἱβὰρθ ἃ ὀϊό 

ΤΟΊ ΠῚ τ ΤΌΘΒΘΓ 501146, οἱ 18] 51 πὸ 8 ΠΘ 856 Ρ8 18 ρὰϑ 

πίομαι, μᾶγοθ 416 σ6 11 401 τὴθ [π5{186 οδί, ργὸβ 48 
ποῖ.» [4] ΠΙ αἰ ϑῆσοῦα : « Π15 οπΐ ἔγό πιὰ ΤῸ "6 ἂχ βογί, 
εἰ 15 οπέ ροῦοό πιθβ ρίϑάβ οἱ πι68 τηϑίηβ, [5] {6 τθ 8015 
ὁπ ΟΡΏΣ δὲ 18] ΡΡΙΒ το Βοιηπη61], οὗ 16 πὸ 5818 ἰθνέ, 
0808 4016 ΘΘΙ ΘΕ ἃ ΓΒ βοῖη ἀδ τηοἱ. » [6] Εἰ ΘΠοΟΓΟ : 

4Π|5. ουΐ γϑιχπέ 165 ἰὸνγαβ οἱ" θγαπ]ό 1ὰ [δία δὴ ἀϊβαηΐ: 

0} 58 βᾶπινθ ᾿ϊσπηᾶπιθ. » [7] Τοιΐοβ ομοβοβ χα οπΐ 

88. 165. {15 βοὰν 16 Ομ γὶβῦ ; νοῖὶβ ροῦινθζ νοὰβ Θῃ 

ππάνρο οοπηρίθ, [8] Θυαδηά 1] ὀία!ς 6. ὀγοῖχ, 115 γθπχιαῖθηξ 

Ἰεβ Ἰὸνγθβ δὲ Βγαπ]δϊβπί 1ὰ ἐξίθ δὴ ἀϊβαπί : « ἢ ἃ τβαβυιβοιἐό 
ἰε9 τηοτίβ : }} 56 βᾶινβ [π]-τηδπιθ. » 

ΧΧΧΙΧ.Ιοσβαῦθ 1 Ἐβρυῖϊ ρυορμόϊαθ ΔηΟΠ 66] ἀν θην 
50}5 ἴογπιθ 468 ργόαϊοίίομ, νοΐοὶ σοπητηοηΐ 1] ρᾶη]6 : « ΤΠπ6 
Ἰοὶ βογίγα 46 ϑῖοπ οὐ ὑπ θα 46 Ὥϊθι ἀθ ψόγυβδ θη, 

᾿Π Ἰαρογὰ ρᾶγῃιὶ 168 παίϊοπβ οἵ 11 δοπναϊπογα ἀπ ρτδηθ 
ποθ : οἱ 168 μαίοπβ ἰθγοπί 48 ἰθὰγβ ρ]αῖνοβ 465 ἴδ 8 

48 παρραθβ, οἵ 6 Ἰθαγβ ἰδιοθε ἀ65. ἴδ 0168, δὲ 168 



Ἴϑ ΡῬβεΕμιθμ ἀρόμοῦιε, ΧΧΧΙΧ, 2 -- ΧΙ, 1 

ἄνα, χαὶ οὐ μὴ λήψονται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος 

θοὸν εἰς τὸν χόσμον, 'χαὶ οὗτοι ἰδιῶται [οἵ, Αεέ., τν, 18], 

λαλεῖν μὴ δυνάμενοι, διὰ δὲ θεοῦ μήνυσαν 

παντὶ γένει ἀνθρώπων ὡς ἀπεστάλησαν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ 

διδάξαι πάντας τὸν τοῦ θεοῦ. λόγον" χαὶ οἵ πάλαι ἀλληλο- 

θρούς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

Ἐρκ τς, 

[4] Δυνα- 

ὀσσ᾿ὀμώμοχεν, ἢ δὲ φρὴν ἀνώμοτος 

[Ευκιρ,, Ηϊἱρροὶ., νὸνβ 607] 

νᾶς εἰς τοῦτο. [8] Γελοῖον ἦν δὴ πρᾶγμα, ὑμῖν 

ς συντιθεμένους χαὶ καταλεγομένους στρατιώτας 

ρὸ τῆς ἑαυτῶν ζωῆς χαὶ γονέων χαὶ πατρίδος χαὶ πάν- 

τῶν τῶν οἰχείων τὴν ὑμετέραν ἀσπάζεσθαι ὁμολογίαν, 

μηδὲν ἄφθαρτοὺ δυναμένων ὑμῶν αὐτοῖς παρασχεῖν, μᾶς 

δέ, ἀφθαρσίας ἐρῶντας, μὴ πάνθ᾽ ὑπομεῖναι ὑπὲρ τοῦ τὰ 

ποθούμενα παρὰ τοῦ δυναμένου δοῦναι λαθεῖν. 

ΧΙ. ᾿Αχούσατε δὲ πῶς καὶ περὶ τῶν κηρυξάντων τὴν 

διδαχὴν αὐτοῦ καὶ μηνυσάντων τὴν ἐπιφάνειαν προεῤῥέθη, 

τοῦ προειρημένου προφήτου χαὶ βασιλέως οὕτως εἰπόντος 

, διὰ τοῦ προφητικοῦ νόμοις, « Ἡμέρα τῇ ἡμέρα ἐρεύγεται 
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ΡΘΆρΙ 65. π6 Ἰδυθγοιί ρὶυβ Γέρμόθ οομίγθ 165 ρθαρ]85 οἵ 115 

πρργθηάγομί ρ] 5 ἃ ἰαῖγο ἰὰ ρᾳθγρο. » [23] (85. ρᾶγο]βϑ 

88 βοηΐ γόδ θόρε  νοὰβ ροῦνδ γΟῈ5 6ὴ σΟΏνΔΙΠΟΓΘ. [9] 

Ῥόουχθ Βομῖπιθ5 βοπΐ ρᾶγΕβ (6 ψὀριιβαϊθιῃ ρΟῸ ρΔΡΟΟΌΡΙΡ 
[6 τῶομαθ. Οὐ όΐ81: 465 Βοτηπη05 5 τη 0165 οἵ ααἱ π6 αν αἰθηί 

ἀπηοποόνθηΐ ἃ 

ἰοιβ 165. ἰοσιπιθβ {α Ὦ]5 ὀϊαϊοηί οανογόβ ἀπ ΟΠριβὲ ρον 

ΘΗΒΟΙΡΠΘΡ ἃ ἴοι ἰὰ ρΆγο]6 ἀθ Πῖθα ; δέ ποιιβ, {πὶ δ σοῖο 

Π6 ΒΆΝΙΟΠΒ 416 ΠΟὰΒ. Θπίγθ-ϊα θυ, ποῦ βθα!θπιθπί ποὰΒ 

ΡὰΒ ΡΑΡΙΘΡ : τη} ]5 ἃ ποῖ ἐς Ὀΐθα, ἢ] 

π6 σοιηβαίίομβ ΡΙὰθ ΠπῸ8. ΘΗΏΘΙΏΪΒ, ΠΊδῚΒ ῥΟ. πὸ Ρ88 

πλΘΏ ΕΠ Ωἱ ἰΓΟΠΊΡΘΡ ΠΟΒ 1188, ΠΟᾺὰ5 σΟη 5805 1ογϑαβθ- 

πιθιί, ἰ6 Ομ γὶδί δ ποὺβ πιοιγοπβ. [4] ΕΓ σαροπάαπί 1] 
ΠΟᾺΒ βθΡαὶῦ ἴ8 0116 ἀθ αὶ γθ ὀοσαπηθ οι ἃ αἴξ : ἃ [μα Ιδηρτιθ 
ἃ ἡπγό, τπγ815 ποη [6 ον. » [Ὁ] (ὐδγίϑϑ, ἢ] βδραῖῦ ὀϊτα ηρῸ 

406 165 βο]ἀαἴβ 416 νοὰϑ δηγόϊθα δὲ αὶ νοὰβ ϑηραρθηΐ 
Θὰ [οἱ βδοριῆρης ἃ ἰὰ βἀό]16 «8 νοιβ ἀοϊνθηϊΐ, 

ἃ νοῦβ 4] 26 ρουνβα θὰ ἀοηηθ ν᾽ αἾ 16 ΓόσοΙ ρθΒ8 

βοΡΡαρί}5]86, ἰϑὰ νἱθ, Ιθὰγβ ραρθηΐβ, ἰϑὰν ραίγιθ, (οὐδ 

Ιθαγβ Ἰηἰόγϑίβ, οἱ 4116 ποιϑ, 4] ἈΒΡΙΓΟΙΒ ἃ ΠΠπηπηογίϑἱό, 

ΠΟῈ15 8 ΒΟΥΟΠΒ ρ88 ρΓδίβ ἃ ἰού Βι ρρογίβι ροῖν ομίθῃιν [ἃ 

γέφοπιηρθπβθ ἀὀβιγέθ ἀ8 οδ] αἱ φὰϊ ρϑαΐ ποὺιβ 1᾿δοοογάβγ. 

ΧΙ. Ποουίοσ ο8 4] .ἃ ὀξό αἱ ἀθ8 πόγδιιΐβ ἀθ 858 

ἀοοίνίπθ, φαΐ ομὐ δῃηπομοά 88 γϑῆμθ. (᾽ ϑβί 16 γοὶ ργο- 
φμὲΐο, ἀοηΐ 7[᾽8] ρδυ]ό ρ]υβ μαυΐ, ψυΐ ρᾶγλδ δἰηβὶ, ἱπβρὶγό 
Ῥὰν ᾿᾿Ἔβρυῖ δ ργορμόξιᾳαθ : « [1,6 )οὰν ᾿᾿ἀπηομοθ ἂμ ἡουγ; 
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ῥῆμα, καὶ νὺξ τῇ νυχτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν, [3] Οὐχ εἰσὶ 

λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν. [3] 

Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὃ φθόγγος αὐτῶν χαὶ εἰς τὰ 

πέρατα τῆς οἰχουμένης τὰ “δήματα αὐτῶν. [4] Ἔν τῷ ἡλίῳ 

ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, χαὶ αὐτός, ὡς νυμφίος ἐχπορευό- 

μενος ἐχ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν 

ὁδόν» [8. χνπὶ (χΙΧ), 3-6}. [ὃ Πρὸς τούτοις δὲ καὶ 

λόγων ἑ τέρων τῶν προφητευθέντων δι᾿ αὐτοῦ τοῦ Δαυὶδ 

δρᾷ ΟῚ - ̓  ο, σε Ἑ ᾧ ἃς χαλῶς πιμνγησθῆναι λελογίσμεθα, ἐξ ὧν 

μαθεῖν ὑμῖν πάρεστι τ ἕπεται ζῆν τοὺς ἀνθρώπους 3 ει ΕΗ ΠῚ -Ὄ Εἰ «ἢ 

τὸ προφητικὸν πνεῦμα, [6] καὶ πῶς μιηνύει τὴν γεγενημένην 

Ἡρώδου τοῦ βασιλέως ᾿Ιουδαίων καὶ αὐτῶν ᾿Ιουδαίων καὶ 

Πιλάτου τοῦ ὑμετέρου παρ᾽ αὐτοῖς γενομένου ἐπιτρόπου σὺν ; 

τοῖς αὐτοῦ στρατιώταις λατὰ τοῦ Χριστοῦ συνέλευσιν, [1] 

καὶ ὅτι πιστεύεσθαι ἔμελλεν ὑπὶ Ὁ, τῶν ἐχ παντὸς γένους 

ἀνθρώπων, καὶ ὅτι αὐτὸν υἱὸν καλεῖ ὁ θεὸς καὶ ὑποτάσσειν 

αὐτῷ πάντας χαὶ πῶς οἱ δαίμιονες, 
᾿ 
ὶ ὅσον ἐπ᾽ αὐτοῖς, τήν τε τοῦ πατρὸς πάντων καὶ δεσπότου θεοῦ 

ν αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἐξουσίαν φυγεῖν πειρῶνται, καὶ » Ξ. “ Ξ' 

ὡς εἰς μετάνοιαν χαλεῖ πάντας ὃ θεὸς πρὶν ἐλθεῖν τὴν 

ἡμέραν τῆς χρίσεως. [8] Εἴρηνται δὲ οὕτως᾽ « Μαχάριος 
ΠῚ , ἀνὴρ ὃς οὐχ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεδῶν χαὶ ἐν ὁδῷ ἁ ἁμαρτω- 

λῶν οὐκ ἔστη χαὶ ἐπὶ χαθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐχάθισεν, ἀλλ 

ἢ ἐν τῷ νόμῳ- χυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, χαὶ ἐν τῷ νόμῳ 
Η 

ὁμῳ 

ὑτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. [9] Καὶ ἔσται ὡς τὸ Φ 

ον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ 



ΡΒΟΡΗΪΤΙΕΒ 8Ε ΡΑΥΓ. 81 

16 παῖ 16 ἀΠ ἃ 16 παῖ. [2] 1] π᾿ ϑϑί ροϊῃΐξ 46 παίίοῃ, 46 

ΧαθΊ αι Ιᾶπριια 486 66 5ο1{, 4αϊ η Θηΐθη 46 ̓θιν ρᾶτο 8. [3] 

18 νοῖχ 5᾽ 6δβί; γόραμδιιθ 5ὰ} ἰοαΐο [ἃ ίδγγβ, δὲ θὰτβ 

ΡᾶΡΟΪ65. ᾿υαβααδιχ ᾿ἰτηϊξθβ 46 1α ἴθγγθ. [4] 1] ἃ ἐΐ8}}1 58 

ἰθηΐθ ἀδηβ 16 501911, δ οοϊηπιθ ᾿᾿όροιιχ «πὶ βου, 46 8 

ΘΟΌΘΉ6, ΒΘ ΠΡ] ]6 ἃ απ σόδηΐ, 1] 5᾽ ὀἰδηοθγὰ ρΟῈ ρΔΓΟΟΙΣΙΡ 
βα οαγγίόγβ. » [5] 98. ρθη88 4} βϑγὰ Βίϑθη δὲ ἃ ργΌροβ 

ἀ᾽ αἸοπίον ἃ ο65. ῥρϑιοϊθε ἀ᾽ δα ΐγοβ ργορόξί65. ἀπ χηϑπιο 

Πανὶ. Ψοαβ. ΡΟΌΡΓΘΖ νον 488}18 γὸρ]β ἀθ νἱθ 1 Ἐβργι 

Ρτορμόδξίχαρ ἀομῺ8 δχ ΠΟΠΊΓΊ68 ; [6] σοπηπηθηΐ 1] ΔΠΠΟΠΟ6 
16 σοα που 4 Πόγοάο, γοὶ ἀ65 {1ἴ5, 465 } 115 ΘΧ- Πγδίη68. 

δέ ἀθ Ῥιϊαία νοίγε ργοοιυγαίθυρ θὲ. δυ4όθ, ἀνθὸ 568 
8048, οοπέρο «ὅβ:ι5- ῃ γϑὲ ; [7] σοπηπηθηΐ 1] αἰέ χαθ 

ἰουβ γᾷ ἀ᾿ ποπηπηθ8 ἀθναϊθηΐ σΡΟἾγΘ δ Τα] ; δ 48 Ῥίδα' 

ΓΆΡΡΘΙ]8. βοὴ 15. οἱ ργοπιοί ἀ6 1ὰϊ βοιιπηθίίγθ ἰοιβ 585 

ΘΠΠΘΙΊΪΒ5 ; οοχητηθηΐ 185 ἀόμηοπ5 ΘΠ Θγομϑηΐ, δαίΐδηί χα 15 

Ρθανθηΐ, ἃ 86 βουβίγαίγ ἃ ἴὰ ρει ββαποθ 46 Ὀΐθα 18 ρὸόγο 
ε οὐ 16 τηδῖίσο ἀθ ἰουΐθβ σῃοβ68 οἱ ἃ 66116 ἀὰ (βγίβε ; δὲ 

Θηῆπ οοπηθηΐ δι ΔΡΡ6}186 ἔουιβ [88 Βοιηπιθβ ἃ [ἃ 

Ρόπίΐοποθ, ἀνπΐ χὰ νίθπηθ 16 [θὰ ἀπ ᾿υροπιθπέ. [8] 
Μοΐοῖ 665 Ρᾶγοϊθβ : « θαγθὰχ 1 Βοιθσηβ 4] π᾿ δϑύ ρᾶ8 

41}6 ἀδὴ5 1᾿ 4556 Π1}} 668 465 ᾿τι 0165, 4] π᾿ ἃ ρ88 ϑιἶν] ἰὰ νοΐ 
ἀ65. ρόομθυνβ δ αυὶ πὸ β᾽ δδύ ρᾷ8. 85518 ἀΔπη5 18 σῃβδὶτδ 
αἰ Ἰϊ φυϊίό, τπαῖὶβ ἀοπΐ 1. νοϊομίέ οϑὲ ἀδὴβ ἴὰ οὶ ἀὰ 

ΒΟΙΡΏΘΩΡ δὲ αὶ πιόάϊθ 88 Ἰοὶ ον δὲ παΐ!. [9] Π βϑγὰ 

ΘΟΙΏΠΊΘ ἔἌΡΡΡΘ ρ]δηίό 16 Ἰοηρ' 468 Θοιγδηΐβ 468 Θϑιχ : 1] 
{ύυβτιν. -- Αροϊορσίαδ. 8 

ῃ 



αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται, καὶ 

διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεδεῖς ἐν χρίσε; 

οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων, ὅτι γινώσχει χύριος ὁδὸν 

ίων, χ Ι 

ἐχμυχτηριεῖ αὐτούς" τότε 

, καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ο Ὶ 
ἘΠΕῚ πτολς [13] Ἐγὼ δὲ χατεστάθην βασιλεὺς ὑπ 

Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ, δια αγγέ! ἔλλων τὸ πρόσ- 

ταγμα κυρίου. [14] Κύριος εἶπε πρ' 

ἐγὼ σήμερον γεγέννηχά σε. [18] Αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, χαὶ 

δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν" 

σου τὰ πέρατα τῆς γῆς" ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάδδῳ σιδηρᾷ, ΠῚ] 

ὡς σχεύη χεραμέως συντρίψεις αὐτούς. [16] Καὶ νῦν 

βασιλεῖς σύνετε, παιδεύθητε πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν. 

[11] Δουλεύσατε τῷ χυρίῳ ἐν φόδῳ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ 

ἐν τρόμῳ, [18] Δράξασθε παιδείας, μιή ποτε ὀργισθῇ τὐρίϑῃ 
ΕῚ . 

χαὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας, ὅταν ἐκχαυθῇ ἐν τάχει ὁ 

θυμὸς αὐτοῦ. [19] Μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ 

αὐτόν » [8.]. 
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ἀοπηθσα ἀ85. ἔτι [5. ἀἄδπβ Βοὸπ ἰθιηρβ, 8565. ἔθ 88. π6 

ἰου θθρομΐ ρ88 οἱ ἐοιίθβ 588 θπίγαριῖ588 γόπβδίροπί. [10] 

ΠῚ ἢ 860 ρ88 ΔΒ 468. ἱπ|ρ165, ποῦ 1] π’Θἢ 58Γὰ βᾶβ 

αἰηβὶ ; 115. βϑγοηΐ σοπιπηθ ἰὼ ροιμιββιὸγθ ατι6 [6 νϑηΐ θά] γθ 

ἀ6 1 βαγίαοο 46 1ὰ ἴθγγρο. Αϑϑὶ 165 ᾿πηρ185 π6 88 ἰδνογοπί 

Ρ85 Ὧἂὰ Ἰυροηπηθηί, ἢἱ 165 ρόσῃμθανβ ἀη5 155 "]66. 465 

Ἰαβίοβ : ρᾶγοθ 416 16 βϑίρῃθαν σοπηαῖί ἰὰ νοὶο 4685 ᾿ϑΐ85 

οἱ [Ιὰ νοὶθ ἦββ. ἱπιρίϑβ. ρόγίγα. » [11] « Ῥουγαποὶ 165 
παίίοηβ οπί- 6}}65 [γόῃγὶ, δ βοῦγαμοι [65 ρθιιρ]65 οὐ 1] 

ἰογπλό 46 ναΐῃβ δοπιρ!οίβ ἢ [μ65 γοὶβ 46 ἰὰ ἴθυγθ 86 βοῃηΐ 

Ἰονέβ οἱ 1658 ργίποθβ 56 βδηύ Ἰριιόβ οοηΐγα [6 βοίρηθαν οἱ, 

οομΐτο βοὴ (Πγιβι,, ἀϊβαπί : ΒΡΙΒΟΏΒ ἰΘασ5 Π16Π5 δὲ γϑ]ϑίομβ 

Ιοΐῃ ἀθ ποιβ ἰθὰν Ἰοιρ. [12] (δῖ αὶ παρθὶίθ ἀδπβ 16 

Οἷ6} τἴρα ἄϑὰχ οὲ 16 βοίβῃηουν 105 [ΟΌΛΠΟΓα ὁ ἀὀν]βίοη. 

ΑΙΟΥΒ 1] Ἰθὰν ρᾶῦογα ἀδη8 88 οο]ὸγα οἱ 1] [958 ἀἰβρογβογα 
ἀδλῃ8 88 [Ϊγϑὰν. [18] Θυδηΐ ἃ πιο], [᾽ἱ ἐϊό ὀΐ8}}}1} ΓΟῚ βὰν 

αἱ 8} βίοπ, 88 πηιοηΐαρηθ Βαϊ ΐθ, ΡΟῸΤ ΔΗΠΟΠΟΘΡ [ἃ ἰοὶ 

ἄἀα Βεῖρηθαν. [14] 1.6 ΒΘ ιρηθαν τὰ α1 : Τὰ 65 πιοη ἢ]8 : 

16 [δἱ δηρθηάγό δυ)ουρά μα]. [15] Πϑιηλδη46-τηοὶ οὗ 76 (8 
ἀοπηθΡαὶ 165 παίίοηβ δὴ. Πόργιἐαρθ οἱ ἔθ ΘΥΉΡΙΓῸ 5᾽ ὀΐθη γα 

Ἰυβαπίδιχ οχίγόπηέβ 46 1ὰ ἰογγὸ. Τὰ 165 βου νθρηθΡα5 

ἄνΘΟ. ὯΠῸ νϑρῈ ἦὯ8θ ἴδ δέ ἰὰ 1868 ὈΓΡΙΒΘΡΆΒ ΘΟΙ, 16 (165 

ψνάβ65. ἀ'ἀγρ!]8. [16] ἘΠῚ πιαϊπίθπδηΐ, ΤΟΪ5, ΘΟΙΆΡΓΘΏΘΣ; 

ἰπδίγαϊβοσονοῦβ, 665 46] ἔθγγ. [17] ὅδθυνϑὶ 16 ΘΙ βΏΘΕΣ 

ἄδηβ 1ὰ ογαϊμίθ; οχα]ίβζ-Ἰθ ἀδπβ 16 ἰγοπῃ]ουηθαΐ. [18] 

ϑουτπρίίοζ- νου Β ἃ 568 Ιοῴοπβ, ἀθ ρϑὰγ 46 18 Ξβθιρηθαν 

πο 5᾿Ἰγγί(θ δὲ αὰθ νοῦβ ἢ6 νοῦϑ ὀσαγίϊοζ ἀπ ἀγροὶ! σμουηΐῃ, 

Ἰοσβαιθ Βἰθαΐδύ 50 ΘΟΌΡΡΟῸΧ 5᾽ Δ] απιθρα. [19] Ἡθαγθαχ 
οθὰχ αἱ οϑρόγθηΐ 6ῃ Ἰὰ]. » 



8ῤλ. ΡΒΕΝΙΒᾺΒ Αρουθσιε, ΧΙ], ἰ -- ΧΙ], 

ΧΙ]. Καὶ πάλιν δι’ ἄλλης προφητείας μιηνύον τὸ προ- 

φητιχὸν πνεῦμα δι᾿ αὐτοῦ Δαυΐδ, ὅτι μετὰ τὸ σταυρωθῆναι 

βασιλεύσε: ὁ Χριστός, οὕτως εἶπεν «Αισατε τῷ κυρίῳ πᾶσα 

ἡ γῆ; καὶ ἀναγγείλατε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον ἐ 

αὐτοῦ" ὅτ! μέγας χύριος χαὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοδερὸς ὑπὲρ 

πάντας τοὺς θεούς ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἴδωλα 

δαιμονίων εἰσίν, ὁ δὲ θεὸς τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησε. [2] Δόξα 

χαὶ αἶνος κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, χαὶ ἰσχὺς καὶ καύχημα ἐν 

τόπῳ ἁγιάσματος αὐτοῦ" δότε τῷ χυρίῳ, τῷ πατρὶ τῶν 

αἰώνων, δόξαν. [3] Λάθετε χάριν χαὶ εἰσέλθετε χατὰ πρὸ- 

σωπὸν αὐτοῦ καὶ προσχυνήσατε ἐν αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ" 

φοθηθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γὴ καὶ χατορθωθήτω 

καὶ μὴ σαλευθήτω. [4] Εὐφρανθήτωσαν ἐν τοῖς [ἔθνεσιν ὁ 

χύριος ἐδασίλευσεν ") ἀπὸ τοῦ ξύλου [Ῥαγαἰΐρ.. χνι, 28, 

25-91; Ῥς, χαν (χονὴ, 1-2, Δ-10]. 

ΧΙ]. Ὅταν δὲ τὸ προφητιχὸν πνεῦμα τὰ μέλλοντα 

γίνεσθαι ὡς ἤδη γενόμενα λέγῃ, ὡς καὶ ἐν τοῖς προεῖρη- 

μένοις δοξάσαι ἐστίν, ὅπως ἀντιλογίαν μὴ παράσχ' 

ἐντυγχάνουσιν, καὶ τοῦτο διασαφήσομεν. [2] Τὰ πάντως 

ἐγνωσμένα γενησόμενα προλέγει ὡς ἤδη γενόμενα ὲ 

οὕτως δεῖ ἐχδέχεσθαι, ἐνατενίσατε τῷ νοὶ τοῖς λεγομένοις 

[3] Δαυϊδ ἔτεσι χιλίοις καὶ πεντακοσίοις πρὶν ἢ Χριστὸν 

ἄνθρωπον γενόμενον σταυρωθῆναι τὰ πθοειρημένα ἔφη; 

καὶ οὐδεὶς τῶν πρὸ ἐκείνου γενομένων σταυρωθεὶς εὐφρο- 

σύνην παρέσχε τοῖς ἔθνεσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν μετ᾽ ἐκεῖνον; 

[4] Ὃ καθ᾿ ἡμᾶς δὲ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς σταυρωθεὶς καὶ 

Ι 



ΡΒΟΡΗΤΙΕΒ ΠΕ ΠΑΥΙΡ δῦ 

ΧΙ], Πδη5 ππ6 δα ργορμόξίθ, ΠἘβρΡι ργορμόμαιθ 

Δμποόποθ ρᾶν 16 πηδιηθ Ὠάᾶνά χα ἀργὸβ ἄνοιγ ὀΐό τη ]8 δα 

ονοῖχ, 16 Ομ εϊβέ ρόϑμθγα. ΝΌΟΣ 565 ρᾶγοθβ : « Ἑμδηΐθα 

απ σαμθ 48 81 ΘΘΙβΠΘι1 ρδι ἰοιαθ 18 ἔδΡΡΘ : (Δ ΠΏΟΠΟΘΖ 

ὁμαχαθ ζοαν βοὴ βαϊαξ : ἂν 16 Βθίρῃθαν θϑί ρρὰρα δὲ 

ἀΐρηθ ἀθ Ἰουδϑηρθ ; 1] δ ρίιβ ἃ σγαϊμάνθ χὰθ ἴοιιβ 188 

ἀϊθαχ ; οἂγ 185 ἀϊθιχ 465 παίϊοπβ βοηΐ 168 β᾽ πη] 80 Γ68 468 

ἀόγιοπβ, πηὶβ οἶθβέ θα χαὶ ἃ ἔδΠ, [65 οἰθιχ. [2] [μὰ 

δἰοῖρα οὐ Ἰ᾽ βοπῆθαν βοηΐ ἀθνϑηΐῦ 58 ἴδθθ; ἃ ἴογοβ δἱ ἰὰ 

ϑρΙθη θα βοπέ ἀδὴβ 805 βαῃποίαϑιγθ. Βθπάθα β]οἶγθ ἂὰ 

ΒθΙθΊθα, ρὸν 465 β1δ0168. [3] Αρρογίοζ 465 ργόββηϊβ οἱ 

Ργέβθηΐβζ-νοιιβ ἀδυδηῦ [αἱ οἵ δάουθ}- 8 ἀδ1π8 500 ρᾶγν 8 

βϑογό, 6 ἔοι ἴὰ ἔθυρθ ἐγθι]ο ἀδνδηΐ [αἱ : αα᾿ 6118 

8010 δυσὶ οἱ, 411'68}}8 πθ ν801118 ρᾳ5. [4] Ὅτ 165 παύίοῃς 

88 γό]ου ββθπὲ : [6 ϑϑίρῃπθαν ἃ τόρτιό » ἀπ μαυΐ ἀὰ ᾿οί5. 

ΧΙΠΙ. Ῥανίοϊβ 1 Εβργῖδ ρρορμέξί ψαθ ἀπποόποβ 185 ἐνέμπο- 

τρϑηΐβ Ταΐαγβ, ΘΟΠλπη6 5᾽1}8 ὀΐαιθηΐ ἀὀὰ ἀγγῖνέβ : νοῦβ 

ἄνθὰ Ρᾷᾳ ψοὰΒ 61] Ἀρθγοθνοῖν ἀἄδηϑ ο6 ααὶ ργόσδαε: ΡΟῸΓ 

46 [6 ἰδοΐθαν πὸ ἔγουνβ ρᾷ8 Ἰὰ τηϑίϊὸνο ἃ σοῃέθσβίδίϊοη. 

(νογ. ἰγιέν.. 8. 19), ποιὰβ δπ. ἀομῆθυοπβ 1᾿Θχρ!!οαίϊοπ. [32] 
(68) ὀνόποπιθῃίβ ἐΐαπί, ἀΡβοϊαγηθηΐ ἀξογό 8, 1} 168 ργόαιε 

ΘΟΠΊΠΙ6 515 ὄΐαϊδπί δοσοπιρ]18. Θ᾽ νο8. Θ0 γΟ]6Ζ 165 

Ῥῆθανβθ, ὀσοιΐθα 66 416 16 ναὶβ ἀϊγα, [3] αν! δὲ 1ὰ 

Ριορμόξίβ οἰξέθβ ρίαβ μβαὰί φυΐηζθ σθηίβ 8π8 ἀναμΐ 4ὰ8 18 
Ομνῖϑι ἔαὶ{ ποιῆσαι ἔὰΐ ὁγαοίό οὐ ρϑυβοηπθ ἀνδηΐ 1] 

πὰ ὀϊό ογμοῖῆέ ροὺν 16 βαϊυὶ 485 τιδίϊομβ, πὶ ρΘυΒΟΩΠ6 

ἃργὰβ 11. [4] Ατι σοπίταῖρθ, ποίγβ «{68.5- Ομ σιβί ἃ {6 οσὰ- 



86. ΡΒΈΜΙΝΒΕ ἈΡΟΠΟΘΙΒ, ΧΙ, ὁ -- ΧΕΠΙῚ, ὃ 

ἔθνεσι κηρυχθεῖσιν εὐφροσύνη ἐστὶ προ ἐσδρκώντῶν τὴν 

χατηγγελμένην ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀφθαρσίαν. 

ΧΙΜ]Π. Ὅτπὡς δὲ μή τινες ἐχ τῶν προλελεγμένων ὑφ᾽ 

ἡμῶν δοξάσωσι χαθ᾽ φάσχειν ἡμᾶς τὰ 

προεγνωσμένα, χαὶ γινόμενα γίνεσθαι, 

Ν : ᾿ χὰ ὦ 
ὧν μαθόντες χαὶ ἀ ΔΑΣΞῈ ἅπο- 

ρεῖσθαι τὰ καλὰ 

: τὸ ἀνθρώπειον γένος, ἐΝο ἐστι τῶν ὁπωσ- 

ομένων. [6] ᾿Αλλ᾽ ἔτι ἐ 

οὕτως ἀποδείχνυμεν. -[8] χαὶ χατορθοῖ χαὶ σφά 
Τὸν αὐτὸν ἃ ἘΣ ἐρς τἀ γον τ οίασας δα , 

ὃν αὐτὸν ἄνθρωπον τῶν ἐναντίων τὴν μετέλευσιν ποιού- 
Με ΡῚ Τὸ ἀφ Κλ ΣΟ ἐ Α μενον ὁρῶμεν. [6] Εἰ δὲ εἵμαρτο ἢ φαῦλον ἢ σπουδαῖον 

εἶναι, οὐχ ἄν ποτε τῶν ἐναντίων δεχτικὸς ἣν χαὶ πλειστάκις 

μετετίθετο᾽ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ μὲν ἦσαν σπουδαῖοι, οἱ δὲ φαῦλοι, ν [ Σ τ 

μας ἔξ ἕνην αἰτίαν ἀγαθῶν χαὶ φαύλων χαὶ 

ἑαυτὴ πράττ ΤΕ ποφαινοίμεθα, ἢ ἐκεῖνο τὸ προειρημένον 
“ΙΞ [οἵ ἐπαρ. χχνπι, 4] δόξαι ἀληθὲς « 

ἀ 
τὰς κῶνος δ Δ ΣᾺ γαθὰ ἢ ἀλλο 

βέτη οὐδὲ χαχία, ἀλλὰ δὸξ γαθϑαὰ ἢ χαγχὰ νομίῖςε- τοΆ Ἔ Ὁ- « ΟἹ « “τὸ Ὡν- 

-Ν 
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οΙἢό, δϑί τηογῦί, δϑὲ γΌΒβι Πό, οἱ 1] δβί, ρπχοηΐζό ἃ οἱ] 

οὐ 1] γὸριῃβ, δὲ ἰὰ θοῆπθ ποῦν ο, τόραπάθ ἄδη8 1Ἰὸ 

Ἰ0 486. ΘΗ ΟΡ ρα" 165 ἀρόίτοβ, δέ ἰὰ Ἰοῖθ 46 ὅθὰχ 40] 

αἰϊϑπάθηί ΠἸτωταονία 6 αι} ἃ ρΡομηῖ88. 

ΧΙΠΙ. Θὰς ἀἰΔΠ]θνβ, αἰ ἀργὸβ 66 4] νἱοπί ἀ᾽ δέτε αἱ, 

ὉὉ ὯΘ 5ἼΞΠΒΡῚΠΘ μθῈ85 418 ΠΟᾺΒ ΟΥ̓ ὝΥΟΠΒ 468 ἰὰ γέ! !βαιίοη 

ἄο σο ἅπὶ ἀοἱΐ ἀΡΡν ον δὶ ἀπε ἔ, ἰὰ [αΐϑ!ό ἄτι ἀδβιίη. 

Μοΐοὶ οοπημηθηΐ ποῖιβ τόροπάοῃβ ἃ οοἴΐθ οβ]οοίϊίοι. [3 

Ομιδοιῃ, 56] 0 ῃ. 8585 ὀθαντοβ, βογὰ ομᾶξιό, ριη] οἱ γόοοτω- 

ΡθηΒό : ΠΟ ἀνοῃΒ ἈΡΡΓΙΒ οοἰΐα ἀοοίνίπθ 465 ρρορβὸξοϑ 

δὲ ποιιβ 1ὰ ἔθῃοπβ βοὰν νταῖθ. 51] πδη ἐΐαϊ! ρὰ8. δἰηβὶ, 

51 ἴσαν ὀΐα!! ΠὌραινρο ἀὰ ἀοβείη, 11’ τὴν ἀπγαϊ! ρ] 5 46 ΠΠΡτὸ 

ἈΡΡΙΐΡο. 51 οἶδδί 16 ἀθβέϊπ αὶ νϑαΐ απ6 σϑ] τ -οἱ 501} θοπ, 

οὐ οϑἶαὶ-} ἃ τηδαναῖδβ, Θ6}1- οῦῖ πἰθδί ρὰ5 αἰρπθ Δ᾽ ]ορ8 τἱ 
ΘΙ ]-Ἰἰὰ 46 Ὀ]ὰπιθ. [3] Εἰ 5ὶ ᾿᾿βοπιθο πὸ ρϑαΐ, ρ8ν [6 

ὁδοῖχ ΠΡ 6 46 88 νοϊοπίό, ὀνϊον [6 πιὰ] δὲ ἰαῖσθ [6 δίθῃ, 

ΤΙ α᾽ὰ ἀποαποιηθηί, ἃ γόροπάγθ 46 565 δοίίομβ. [4] Μαἱβ 
νοῖοὶ 4α1 ργοανθ 488 ᾿ποπιπιθ ἔαὶ! ΠΡγθιχθαῦ 16 Ρίθη δὲ 
Ἰς πιδ]. [5] Νοὺβ νοψοηβ 18 μηδπιθ ΠΟΠαμη6 ρά580} ἀπ 
οχίρδιηθ ἃ [᾿δαΐγο. [6] 51} ὀΐα!! ἑαίδ]οπηοπί θοη οὰ 

τπϑιιν 8 18 ν ἢ αν ἀαρΡαὶξ ρᾶᾷ5 46 οδ5. οοπί να! οεϊοηβ 488 5 
ὁομαἶ θ, δέ 1] η6 ΟμδηρθΡαὶξ ρὰ8 σοηπβίαιηνηοηΐ. ΠῚ π ὟῪ 
ἀιγαϊξ ὯΙ ΒΟΠΙΠΊΘΒ νϑθῦχ πὶ ΠΟΠΊΠι65 ἀόργανόβ, 
Ρυΐδααθ 16 ἀοβιὴ Βϑραὶ᾿ σαι56. ΘΏ. πηόμι6 [θη ρ5 (πὰ Ὀῖθα 

οὐ ἀπ τη], οὐ χὰ] βϑγᾷ1 σοπ νδάϊοίοίτ ἃ Ππ||-πηδιηθ. 
θη Θμοοτα, 1] [ἀυάγαιϊί ἀἀπιοίἔτθ, σοπημη8 ποὰ5. ἔα ομΒ 
αἴ ρ᾽αβ πδαΐ, αι 16 Μυῖθῃ θὲ 18 πλᾷ] πο' βοῃί γίθῃ, οἵ {8 
]ὰ νϑυίᾳ δὲ 16 υἷδσβ βοηξ ὁῃοβδβ αἀ᾽ ορπίοη. Ὅν ἰὰ βδῖπο 



88 ρβεμιὴπε ἀρούοαρ, ΧΕΠῚ, Ἰ-  ΧΙΙ͂Ν, ὃ 

Ρ, ὡς δείχνυσιν ὁ ἀληθὴς λύγος, μεγίστη ἀσέδεια 

χαὶ ἀδικία ἐστίν. [7] ᾿Αλλ᾽ εἰ μαρμιένην φαμὲν ἀπαράθατον 

, ᾿ ἜΥΧΑΣ τα δον 
ταύτην εἶναι, τοῖς τὰ χαλὰ γομιένοις τὰ ἄξια ἐπιτίμια, 

ς ὁμοίως τὰ ἐναντία τὰ ἄξια ἐπίχειρα. [8] Οὐ γὰρ 

ὥσπερ τὰ ἄλλα, οἷον δένδρα χαὶ τετράποδα μιηδὲν δυνάμενα 

προαιρέσει πράττειν, ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον οὐδὲ 
ἜΝ ἜΝΕΡΟ ΡΥΕ 

γὰρ ἦν ἄξιος ἀμοιδὴς αὐτοῦ ἑλόμενος 

τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ το . εἰ χαχὸς ὑπῆρχε, 

δικαίως χολάσεως ἐτύγχανεν, οὐχ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τοιοῦτος ὥν, 

γεγόνει [Ζ0Η. ἀλλ᾽ οὐδὲν δυνάμενο 

Ῥαμ., ὅ΄δονγα, 99. ρ, 84. ΗΟ]1]. 

ΧΙΙ͂Ν. ὐδίδαξε δὲ ἡμᾶς ταῦτα τὸ ἅγιον προφητιχὸν 

πνεῦμα, διὰ Μωύσέως φῆσαν τῷ πρώτῳ πλασθέντι ἀνθρώπῳ 

εἰρῆσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ "Ὡς «Ἰδοὺ πρὸ προσώπου σου τὸ 

ὃ ἀγαθόν » [οἵ, Π)εαΐ., χχχ, ἀγὰ ᾿ 
5,19]. [2] Καὶ ΗΑ ὶ δὰ Ἡσαΐου, τοῦ ἑ 

ἀπὸ προσώπου τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων καὶ δεσπότου θεοῦ 

Ξ, ἘΣ » 
5 ἣ' 
ΡῚ Ὁ ΕῚ ΕἸ ΝᾺ ὃ ΕΝ ΦΧ Η τ ΕῚ 

οὐ προφήτου, 

τοῦτο λεχθῆναι οὕτως" [3] « Λούσασθε, καθαροὶ γένεσθε, 

ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, μάθετε χαλὸν 

ποιεῖν, κρίνατε! ὀρφανῷ καὶ διχαιώσατε χήραν, καὶ δεῦτε 
, . ᾿ καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι 

νος ἄρ τ ὐρ 
αὶ ξὰν ὠσιν ὡς 

ἀν Καὶ ἐὰν θέλητε καὶ ἀμ ὡς χιόνα λευχανῶ. 

᾽ 
εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται ΕῚ Ὁ’ ὡξ Ὄ 4 ΠῚ Ὁ- μα 

χυρίου ἐλάλησε ταῦτα » [1541Ὲ,|1, 168-20]. [9] ο δὲ προει- 

: 
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Ραϊδοῃ; ποθ 416 αι ο᾽δϑέ Ἰὰ απο ἱτηρίόξό δὲ πθο ἰῃγιβύϊοθ 

οὔϊοιδβο, [7] Α π08 γϑαχ, 16 νρὰὶ ἀθϑέϊῃ ᾿Ἰμόν!4}]6, ο᾽οδί 

ἰὰ μιβίβ γόσοιπρθηβθ (πὰ θίθη δἰ 16 7υβίθ ομᾶι τηθηΐ ἀὰ 
πᾶ]. [8] Πῖοθα πὰ ρὲ8 ογόό 1᾿ Πουαπιθ ΘΟμλη18 165 δα [65 
δίρθβ, οοπληθ ἰδ5. ἈΥΌΓΘΒ. δἰ 165 αυϑαγαρδάθθ. (αἱ πὸ 

βοαπνομί γα ἴδιγο ΠΡυθυηβηί,. ἔς ΒΟπγπλθ μ6 γπόυιθγαῖῦ πὶ 

νόσοι ρθπβθ πὶ ἰοπδηρθ, 5]. 8 [6 46 οΒοῖβὶν 46. [α]- 

τλθτη8 ἰ8 θίθη, 1] 6410 μοπ μὰν παίαρθ. [6 πηδπιθ, Οα πΘ 

ΡΟαΡΓΑῖΐ, Ριμΐ {αβίθπιθηΐ 565 1068, 51 81188. π᾿ ὀϊα!οηί᾽ 
νο]οπίαϊΡθ5, δ; 81 {π|-τῆβηι8 πθ ροιναῖί δίγ σίγα ΘμΟ86 

486 66 4} δϑί. 

ΧΠΕΝ. Οἷδβι βρει ρρορμόϊαιιθ αὶ ποὺβ ἀοηπα 665 

ΘμΒοΙρ οτηθηίβ, ααδηᾷ 1] ἔαιὉ ἀἴτο ἃ Ὀῖθα, ρὰν Μοῖβθ, ἃ 
ῬΓΘΠΉΘΡ ΠΟΠῚΠΊΘ βορίϑην ἀ48 868 πιϑῖπβ : « οῖοὶ ἀθναπί 

ἴοι 16 Βῖθη οὖ 16 τηᾶὶ : ομοβὶβ 16 δῖοι.» [2] 1 δαΐν ργο- 
Ρμὸΐξο, βαἴθ, πχϑὲ ὀραϊθπχθηΐ 665 ρᾶγο 68 ἀδη5 ἰὰ θοῦυσῃθ 

ἀο Ὀίθα, 16 ρὸγο δὲ 16 τηδῖίνε 468 }᾿ππηῖνθγβ. [3] « Τιᾶνϑζ- 

νόῦβ, ρα ἤθζτνοιβ, ϑηίθνοζ ἰ6 πὴὰὶ ἀ6 νοβ σΟρΌγ8, 

ἈΡΡύθπμθΣ ἃ Βίθη ἰαῖγο, γθηάθ Ἰαβίοθ ἃ 1 ὈνΡΠΘ] τη οἱ 
ἀξίθμ θα 1ἰὰ νϑθᾶνθ; ν8ηθ2 810 15 οἷ οοπιρίοηβ, 4: 18 

ϑβϑίβηθαν, ὸο5. ρέομιόβ νοῖβ θιιββθηί-1}8. ΓΘΠ 115 ΚΟΙΙΡ 5 
ΘΟπη8 ἰὰ ΡΟΌΓΡΓΡΘ, 6 ἰνοὰβ γϑηάραὶ Β]ΆποῈ σοιητηθ ἰἃ 

Ἰαΐπο; ἔπββίθζενοι: 5 ΓΟαρῸ8. οοσιπηθ 1 ὀρανίαίο, 76 νουβ 

ΤΘΏΘΡΑΙ ὈΪΆΠΙΟΒ. Θοιησηθ ἴα ποῖρθ. [4] 51. νοῦβ νουΐθζ 

πα ὀοουίθν, νοῦβ βϑῦδὰ ποιννῖβ 468 Βίθηβ ἀθ ἴὰ ἰδτγθ; 

τλ818. 51 νΟῚΒ. Ὧ6 π᾿ δοοιΐθζ ρ5, 16 ρ]αῖνθ νοὺβ ἀόνοσθγα. 
Ο᾽ εϑὲ ἰὰ Ρομομθ ἀπ ϑ6ΙρβηθανΡ 4 ἃ ρᾶπ]6. » [5] (δέζθ 



90 ρβεμπὰδε ἀρόμοσιε, ΧΕΙ͂Ν, θ --- ΧΙΙΝ, 11 

ρημένον « Μάχαιρα ὑμᾶς χατέδεται » οὐ λέγει διὰ 

μαχαιρῶν φονευθήσεσθαι τοὺς παραχούσαντας, ἀλλ᾿ ἢ χα τ . " ι 

μάχαιρα τοῦ θεοῦ ἐστι τὸ πῦρ, οὗ βορὰ γίνονται οἱ τὰ φαῦλα 

πράττειν αἱρούμενοι. [6] Διὰ τοῦτο λέγει" « Μάχαιρα 

δ - τ ὑμᾶς χατέδεται τὸ γὰρ στόμα κυρί 

δὲ καὶ περὶ τεμνούσης χαὶ αὐτίκα ἀπαλλασσούσης μαχαίρας 

1 Ὥστε καὶ Πλάτων Ω 

ξ ἱπών᾽ « Αἰτία ἑλομένου, θεὸς δ᾽ ἀναίτιος » [ᾧῬπάτον, Πόρ., 

αἰϊριθυαό ἃ Τυδπίη, {οη. ΠᾶμΜ., σ'δῸν 

συγγραφέων. [9] Καὶ πάντα, ὅσα περὶ ἀθανασίας ψυχ 

τιμωριῶν τῶν μετὰ θάνατον ἢ θεωρίας οὐρανίων ἢ τῶν 

ὁμοίων δογμάτων χαὶ φιλόσοφοι χαὶ ποιηταὶ ἔφασαν, παρὰ 

τῶν προφητῶν τὰς ἀφορμὰς λαθόντες καὶ νοῆσαι δεδύνηνται 

᾿Ξ αἱ ἐξηγήσαντο. [10] Ὅθεν παρὰ πᾶσι σπέρματα ἀληθείας 

δοχεῖ εἶναι" ἐλέγχονται δὲ μὴ ἀχριδῶς νοήσαντες, ὅτὰᾶν 

ἐναντία αὐτοὶ ἑαυτοῖς λέγωσιν. [11] Ὥστε ὁ φαμεν, 

πεπροφητεῦσθαι τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, οὐ διὰ τὸ εἰμαρ- 

μένης ἀνάγχῃ πράττεσθαι λέγομεν᾽ ἀλλὰ προγνώστου τοῦ 

θεοῦ ὄντος τῶν μελλόντων ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων πραχθή- 

σεσθαι, χαὶ δόγματος ὄντος παρ᾽ αὐτόν, χατ᾽ ἀξίαν τῶν 

πράξεων ἕχαστον ἀμείψεσθαι μέλλοντα τῶν ἀνθρώπων, χαὶ 

τὰ παρ᾽ αὐτὸν [νον Τπέν.. ὃ. 19] κατ᾿ ἀξίαν τῶν πραττο- 

μένων ἀπαντήσεσθαι, διὰ τοῦ προφητικοῦ πνεύματος προ- 

λέγει, εἰς ἐπίστασιν χαὶ ἀνάμνησιν ἀεὶ ἄγων τὸ τῶν 

ὶ 
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ΡΆΡΟΪΘ : « [μ56 ρ]αῖνθ νοῦβ ἀὀνόγθιθα νυ, π6. ΒΙ6}Η6 ρὰϑ 

418 ἰὰ ἀόξοβόϊβδαῃος 56γἃ ρ1η16 ρᾶν 16 ρῇαῖνβ : 18 ρ]αῖνβ 
ἄυ ϑεϊρῃθαν, οδβί 16 ἴδῃ ἀοηΐ οοῖχ 4] οηἱ ρῥόϊόγό 16 
τ8] ἀσνϊθπάγοπί ἰὰ ρᾶξζανα. 6] Ο᾽δβὲ ρουγααοὶ 1} ἀϊί : 
« 1 ρ]αῖνα νοῦβ ἀόνολογα : ο᾽δϑδί ἴὰ θόπομο ἀπ Βοίσηθαν 
4] ἃ ραν]ό. » [7] 5 ἀν νοα]λε μανὸν ἀἰ ρ]αῖνα 4] 
ἰγϑῆσῃο οὐ (αὶ (πμ6 5αΡ-]Θ- πδτηρ, 11 π᾿ αραιί ρὰ5 ἀπ: 

« νοῦβ ἀόνογδθγα. » [8] ϑυδπά Ῥ]δίοη ἃ ἀξ : « [ἃ ἰδαίο 

δβέ ἃ Ῥ"πουηπλθ ἔτ φαΐ οι 181}, Πῖθα ἢ Ὗ δι ρον Γίθη.», 

1 ἃ Θιαρναπίό οϑίΐθ ράρο]θ ἃὰ ργορμὸΐο Μοΐβθ, σἂν Μόϊβο 
δβί ριιβ ἀποίθη 486 ἴοι [65 ἐογίνϑίπβ ρυθοβ. [9] Τοαΐ 66 

4.6 165 ΡΒΠ]ΟΒΟΡ685 δἱ 165 Ροδί 65. οπΐ αἷϊ ἀο ΠἸπιπηογία 6 

ἀθ 1 ̓ ἅπιθ, 465 ομια ἐπηθηΐβ αὶ βυϊνοηί 18 τιονί, 46:18 οοπ- 

(ΘΠ ρ]αἰΐοη 468. ομόβεβ οὐὀ]οβίθβ, οἱ 465 δυΐγαβ ἀορπηδβ 

ΒΘΙ.]4|2165, 115 δὴ οἠΐ σᾶς 165 ῬΓΙΠΟΙρ65 468 ρνορῃὲίθϑβ, 

οἱ οἶδβί ἃἴηβὶ χὰ }}5 οπὲ μὰ 165 οομοθνοῖν οἷ [65 ἐπμόποθῦ. 

[10] μι. ἴοὰβ οὴ ἰγροιν 465 ΒΘΠΊΘ 065 46 νόγι[ό ; τῆ 815 

66 ααΐ ῥροῖνο 48 π᾿ Ὁπί ρὲ5 Ἀθη οοπΊρΡΙ8, οοϑῦ 4α᾽}}58 

56. ΘΟ γε Ἰβοπὲ θαχ-πηδίηθα. [11] 51 ἄοπο ἤοιιβ ἀϊβοὴβ 

408 Ἰ᾿ἀνϑηὶ ἃ ὀΐό ργϑα!ξ, ποῖιβ μ6 νου ]οηβ Ρρὰ8 αἴτο μὰν 

Ἰὰ χὰ8 1ἰὰ ἰοἱ ἰδία]β βὰ ἀθβίίπ ἀοτῖπα ἰομΐ, Πῖθα 861} 

αἰαναπορ ἰοῦ 66 406 [οροπί 165 ποιηπηθ5, δἰ, σομηπηδ, 1] 

ἃ ἀέογόϊἐ 48 γόδφοιῃηρθηβον ὁμάσαμ βοῃ 565 ὑθνγθβ, οἱ 

48 ρυπὶν γαβίοτηθηΐ 168 οἴθηβ85. σΟπι μι ϊβθα οοπίγθ 1ὰ]. 1] 
ΔΠΠΟΏΟΒ ᾿᾽Ἄν ΘΠ ΡῈ. 1 ἘΞρΥΙ ρρορό(ίαιιο, αἴῃ ἀ᾿ Ἰμν ον 
165 ΠοπηπΊ68 ἃ ΘΌΠΙΡΓΘΏΘΡΕ οἱ ἃ 86 βοῦν η]γ ; 1] πο γ8 



92. ΡΑΒΜΙΣΒΕ ἀροιοσ, ΧΕΙ͂Ν, 12 -- ΧΙ, ὃ 

ἀνθρώπων γένος, δειχνὺς ὁτὶ χαὶ μέλον ἐστὶν αὐτῷ καὶ 

; " : δ φρο 
δαιμόνων θάνατος ὡρίσθη χατὰ τῶν τὰς Ὑστάσπου ἢ, 

προνοεῖται αὐτῶν. [12] Κατ᾽ ἐνέργειαν δὲ τῶν φαύλων 

Ρ 
» Σιβύλλης ἢ τῶν προφητῶν βίθλους ἀναγινωσ χόντων, ὅπως 

διὰ τοῦ φόδου ἀποστρέψωσιν ἐντυγχάνοντας ἼΣ ὀὐθρωτοῦς 

τῶν χαλῶν γνῶσιν λαδεῖν, αὐτοῖς 

ὡς γεωργοὶ γὰρ ἐδ αϑοὶ πὶ παρὰ τοῦ δεσπὸ- 

ὃν Χριστὸν εἰς τὸν οὐρανὸν ὁ 

τὸ ἀναστῆσαι ἐχ νεχρῶν αὐτὸν 

ἔμελλε, καὶ χατέχειν ἕως ἂν πατάξῃ τοὺς ἐχθραίνοντας αὑτῷ 

δαίμονας, χαὶ συντελεσθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν προεγνωσμένων᾽ ' 
αὐτῷ ἀγαθῶν γινομένων χαὶ ἐναρέτων, δὲ ς χαὶ μηδέπω 
γοΣ 

τὴν ἐχπύρωσιν πεποίηται, ἐπακούσατε τῶν εἰρημένων διὰ 

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς 
ἜΝρΕ 

σοὺ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. [9] Ῥάδδον δυνάμεως 

ἐξαποστελεῖ σοι χύριος ἐξ ᾿Ἱερουσαλήμ᾽ χαὶ χατακυρίευε 

ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. [1] Μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ 

τῆς δυνάμεώς σοὺ ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου ἐκ’ 

γαστρὸς πρὸ ἑωόφόρου ἐγέννησά σε » [6 8... οὄἵχ (6Χ), 1-8]. 

[5] ΤῸ οὖν εἰρημένον « Ῥάδδον͵ δυνάμεως ἐξαποστελεῖ 
ἢ " 
! 
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δἰπδὶ ΡΟῸ Θχ δὰ βο] οἰ ξ48 δὲ 88 ργονϊ ἄθησθ. [13] 1,88 
ἀόπιομβ ἤγθηί ρορίθυ 18 ρϑίηθ 468 τηοσί σοπύγθ ὁθὰχ 48] 
Πραϊ θη  ἴθα Ἰίννοβ α γβίαβρο, 46 1ὰ Β1Ρ.}16 οἷι 468 ργο- 

Ῥμδίοβ, ροὰν δἰραγβν 165. Πουῃλπι68 οἱ 165 ἀδίοιι μον 48 
ΘΒΘΙΌΒΘΥ ἄδηβ σρίίθ ἰθοίιγθ Ἰὰ σοπηδίββαποθ ἀπ θ]θη. [15 
νου]αϊθπί, ΡὰΡ ὁ8 ΤΟΥ, 1685 ΓΘ ΘΏΪ 5008 6} Ἰοιρ᾽. Μία᾽5 

115 δ'ομΐ ρᾷ5 μὰ ἰπέβρα!γα 965 Πἰνρὲβ ρόὰν ἰου]ουῦΓΒ5. [12] 

Νοὺβ 165 ᾿Ιβοὴβ β8η8 ογαϊηΐθ δἰ; πηδηθ, ΟΠ Π6. νΟῺ5 

νογΘΖ, ΠΟὰδ νοὰ5 165 Οἴομβ, 48π5 1ὰ ρϑυϑιιᾶβίοπ 416 

οοίΐα Ἰϑοΐαγ 86 νὰ ργόδθ!θ ἃ ἴουβ. Θυδηά πιᾶπιθ ἡ 

π6 Ῥᾶρνιθη ἀγῖοηβ ἃ ρουβυδάθν χα ἀπ μοι ἤοπιθγα ἀ᾿᾽ ηγθ 
νοιιβ, 66 ΒΘΡΆ ΡΟῸΡ ΠΟᾺΒ ἢ ἰγὸβ ρσγαπα ραΐη. Οομηπηθ 46 

Ῥομβ ἸΔθοῦγθατθ, ποῖ5 γθοθντοπβ 68 ποίγα πηαῖίγο ποΐγθ 

ΤέροπΙρΘηΒ6, 

ΧΙΗΝ. Ὀῖθρα, 6 ρὸν 4 πιοπμάθ, ἀοναῖ ΘΠ] ον ν [6 Βρὲ 

11 016] ἀργὸββᾶ γόβιιργθοίίοη, οἱ 1 ἀο1} Τὴν ΘΟΉΒΟΡ ΡΥ [5 ἃ 

668 4} αἱ! ἔγαρρέ 165 ἀόπιοπβ 568. Θῃ ΘΙ 8, Ἰαβφυὰ 08 

486 501} σομαρ θὲ [6 ποσῖθγα 468 ρρόδοβίϊηόβ, 468 ΒΟΠ5 δὲ 

465 βαϊηίβ, ἃ οδπιβα ἀθβαιθ]8, ᾿ἰ π᾿ἃ Ρ85 Θποοτθ ᾿ἰνγό 1 απ]- 
ν γβ ἃὰχ Πδτητηθβ (νοῦ. Πιέγ., 8. 19). Πποουΐος [6 ργορμὸΐθ 

Ῥανὶά φγόάϊγβ οθ8 ὀνὸποπιθηίβ. [3] Ν ΟΙΟΙ 868. ῬΆγΟ] 85: 
« [μα ϑείβπθιν ἃ ἀπ ἃ τῆοπ ΘθισηθαΡ: ἀββθυθζον οῦβ 

ἃ πιὰ ἀγοϊίθ, ᾿αβαυ ἃ ο6. ΄ὰθ }.ἷ6 ἴαἱΐ 46 νοβ Θμμθιη β 

Τ᾽ όβοαθθαὰ 46 νοβ ρἱθάβ. [3] ἴθ ϑϑίρπθαν ἔδγα βου ἀθ 
Τόνυβαϊθμι 16 βοθρέγθ 46 νοΐγϑ ἴογοθ : γόρῃβξ δὰ ταὶ θὰ 
ἀθ νοβ δῃῃϑιηῖβ. [4] Α νοῦβ 16 Θοτητηδπαθγηθηΐ, δὰ 701 
ἄθ νοΐγα ρυΐδβαηοθ, ἀδη8 ἴα βρίθπάθιιγ 46 νοβ βαϊπίβ. 
᾿Ανδῃηΐ 1᾿ἐΐο!]α ἀπ τηδίϊῃ, 18 νουϑ ἃ: δπβϑηᾶγό 46 πιο 
βοίη., » [5] (δ τηοῖβ : « ΠῚ ἔβγα 0 γῈ ἀ6 Φόγβα] θη 18 



9... ΡβΕΜΙΒΕ ἀροτοσιε, ΧΙ, θ. -- ΧΙΝῚ, 

Ϊερουσαλήμ.» προαγγελτικὸν τοῦ λόγου τοῦ ἰσχυροῦ, 
Ἄ ὦ Ὁ ΓΕ " πε ΣβοωδΔὲ 
Ο᾽ ἂπτὸ ερουσαλὴμ, οἱ ἀπόστολοι αὐτοῦ αἷς ἀλ ι: 

τῶν διδασχόντων ἢ ὅλως ΠΕ ΘΥΘΕΥ, τὸ ὄνομα τοῦ 

ἫΝ στοῦ, ἡμεῖς πανταχοῦ χαὶ ἀσπαζόυεθα καὶ διδάσχομεν. 

(ως νδραρκνς χαὶ μὴ 

αἰωνίαν ἐργάζεται. 

ΧΙΝΊ. Ἵνα δὲ μή τινες ἀλογισταίνοντες εἰς ἀποτροπὴν ΄ 

τῶν δεδιδαγμένων ὑφ᾽ ἡμῶν εἴπωσι πρὸ ἐτῶν ἑχατὸν πεντήγ 

χοντὰ γεγεννῆσθαι τὸν Χριστὸν λέγειν ἡμᾶς ἐπὶ Κυρηνίου, 
δεδιδαγέ Σ ΕΞ Ἂ τς δὲς ἘΣὺ δεδιδαχέναι δὲ ἅ φαμεν διδάξαι αὐτὸν ὕστερον χρόνοις ἐπὶ 

Ποντίου Πιλάτου, χαὶ ἐπιχαλῶσιν ὡς ἀνευθύνων ὄντων τῶν 
᾽ , ἢ ͵ 

μένων πάντων ἀνθρώπων, φθάσαντες τὴν ἀπορίαν προγεγενὴ 

λυσόμεθα. [2] Τὸν Χριστὸν πρωτότοκον τοῦ θεοῦ εἶναι 

ἐδιδάχθημ. λόγον ὄντα [ο, ὁμαρ. ΧΧαπ, χαὶ προευνηνύσαμιε 

2], οὗ πᾶν γένος ἀνθρώπ τῶν μετέσχε. [3] Καὶ οἱ μετὰ λόγου 

βιώσαντες Χριστίανοί εἰσι, χἂν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἷον ἐν 

Ἕλλησι μὲν Σωχράτης χαὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὁμοιοιαὐτοῖς, 

ἐν βαρόάροις δὲ ᾿Αὐραὰν, καὶ ᾿Ανανίας χαὶ ᾿Αζαρίας καὶ 

Μισαὴλ καὶ Ἡλίας καὶ ἄλλοι πολλοί, ὧν τὰς πράξεις ἢ τὰ 

ὀνόματα καταλέγειν μακρὸν εἶναι ἐπιστάμενοι τανῦν παραι- 

τούμεθα. [4] Ὥστε καὶ οἱ προγενόμενοι ἄνευ λόγου 

βιώσαντες ἄχρηστοι καὶ ἐχθροὶ, τῷ Χριστῷ ἦσαν χαὶ φονεῖς 
ἰ 
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βοορίγρ ἀβ νοίγθ ρυιΐίβδδηοθ » ἃπποῃόθηΐ ἰὰἃ ῬΆΓῸ]6 

Ρυϊδααΐο. 46, βογίδηῦ ἀθ Ψόγριβαδιθιη, 168 ἀρόΐγεβ 
Ργβομπὸγομῃί ραρίοαϊΐ, οἵ πιαϊρτό ἰὰ πιονί αὶ ταθηδοο ὁθὰχ 
41 Θηβϑιβποηΐ οἷὰ Βθι] υηθηΐ σοπίοββθηξ 16 ποπὶ ἀὰ 
Ομεβέ, ραγίουϊ ἤοὰβ τοοθνοηβ δοίίθ ῬΆΓῸ]8. οἵ ποι 

Τ᾽ Θμβϑιρηοηβ. [6] Θαδηΐ ἃ νουβ, 5] νΟῸΒ 1582 ΘῈ ΘΠ ΠΒΓΩΪΒ 

65 ΡῬάᾶρθ5, ΠΟᾺῸΒ νΟῖ5 16 τόρέίοηπβ, ΝΟῺῸΒ Ππ6 Ρουνθι υθ 

ΘΒ ἰπ6Γ, [60 Π6 56Γὰ Ρὰ5 ΡουΓΡ ΠΟῸΒ ῸΠ ἀοπητηαρο ν ΠΊαῚ5 

νοὶ οὖ ἴοιιβ σϑὰχ ααΐ ποιιβ μαϊββθηῦ ᾿π) δ θπιδηΐ, δὶ 

νοι ἢΘ6. νΟΙ5 τϑρϑπίθα, νοῦϑ. Β56ΓῸ 2 νομέβ 81 ἴεα 

ὀΐογποὶ. 

ΧΙΕΝΊῚ. Ρϑυϊ-ὀΐτϑ ὀββανθρα τ σοη, Ρὰ τ [αι ταϊβοππδ- 

τηθηΐ, (6 ΤΌΪΏΘΡ ἰὰ ναῖθαρ ἄθ ποίτε “οοίσπο. ΝΟὰΒ 

ἀϊβοπβ 46 186 ΟΠ ΡΙβί, οδέ πό ἢ] ν ἃ οϑθηΐ οἰπααδηία ἀμ 8 

5018 16 βου νΘΡΏθα ΟὙγάόμϊ5 οἱ, {α Θηβαίθ 1] ἃ ΘὨβθρπό 

Β008. ΡΟΠΟΒ-Ρ αἴθ ἰὰ ἀοοίγπθ 4186 ποὰβ [αἱ] ρυδίοὴἠδ, 
ΑἸοτβ, οἡ. οβ]θοίθγα 46 θ5 Βουλπιθ8 ααὶ οἠΐ νόου ἄνδηΐ 

Ἰὰϊ πθ βοηΐ ρὲβ σοῦρεθίοβ: Νοὶβ ποὰβ μᾶΐομβ Ὧ8 

τόροπατο ἃ οοἰΐθ αἰΠοι]6. [2] 1.6 ΟΠ τιβί δδί 16 Ῥγθηλ θυ 

πό ἀθ Πῖθα, βοῃ ὕἴϑγρβ. ἅπάτι6} ἐοὰβ [65 ΠΟΠΊμ 65 ραρί]- 

οἰρθπί : νοἱ]ὰ ο6 416, ποίἱβ ἀνοπβ ἈρρυὶβΒ οἱ οθ 418 ποὺβ 
ἀνοπ8 ἀόοϊανό. [3] ὕθυχ χὰ οπί νέοι βοίοῃ ἰδ ὕἴϑεθα 
βοπί οἰγέζίθηβ, βαββοιί]β Ῥᾳ55659 βοὰν αἰμέθβ, οουῆμηθ, 

ΟΠ6Σ 165 ἄτεοβ, ϑοονδΐβ, Ἠόγδο 8 δὲ ἰθαγβ ΒΘ ΠΊ}0}8}}68. 

οἷ, οῃδ2 [68 Ρδγρθᾶγθβ, Αθγάῃδηη, Απϑηΐδβ, ΑΖΑΡΙδΒ, 

Μίβδδι, ΕἾϊο οὐ ἰαπὶ ἀ᾽ δυύροβ, ἀοηΐ ἢ] βογαὶξ ἔρορ Ἰοὴρ ἀθ 

οἷον 1οῚ 168. δοί!οη8 οἱ 165. ποιηβ. [4] ΕΓ Δ11581, ὄσθὰχ Χὰ] 

ομΐ νόσα σοπέγαϊγθιηθηΐ ἀπ  ΥΡ6 οπί ὀϊέ νἱοίθιχ, 



96. ρΡβεμιὴδε ἀρόιοθιε, ΧΙ, ὅ --- ΧΙΨΊΠΙ, 6 

τῶν μετὰ λόγου βιούντων᾽ οἱ δὲ μετὰ λόγου βιώσαντες χαὶ 
ΠΕ: ὃ 

βιοῦντες Χριστιανοὶ χαὶ ἄφοδοι χαὶ ἀτάραχοι ὑπάρχουσι. 

[5] Δι ἣν αἰτίαν διὰ δυνάμεως τοῦ λόγου χατὰ τὴν τοῦ 

πατρὸς πάντων χαὶ δεσπότου θεοῦ βουλὴν διὰ παρθένου 

ἄνθρωπος ἀπεχυήθη χαὶ Ἰησοῦς ἐπωνομάσθη, χαὶ σταυρωθεὶς 

χαὶ ἀποθανὼν ἀνέστη χαὶ ἀνελήλυθεν εἰς οὐρανόν, ἐκ τῶν 

διὰ τοσούτων εἰρημένων ὁ νουνεχὴς καταλαδεῖν δυνήσεται. 

6] Ἡμεῖς δέ. οὐχ ἀναγχαίου ὄντος τανῦν τοῦ περὶ τῆς [6] Ἡμεῖς δέ, οὐκ ἀναγχαίου ὄντος τανῦν τοῦ περὶ τῆς 

ἀποδείξεως τούτου λόγου, ἐπὶ τὸ 

τὸ παρὸν χωρήσομεν. 

ΧΙΝΉΗ. Ὅτι οὖν χαὶ ἐχπ' 

ἔμελλεν, ἀκούσατε τῶν εἰρημένων ὑπὸ τοῦ προφητιχοῦ ἢ ᾿' 

πνεύματος" εἴρηνται δὲ οἱ λόγοι ὡς ἀπὸ προσώπου λαῶν 9 ἰ] - π 

.-» αυμαζόντων τὰ γεγενημένα. [2] Εἰσὶ δὲ οἵδε" « Ἐὐγενήθη 

ἔρημος Σιών, ὡς ἔρημος ἐγενήθη ᾿ἱερουσαλήμ,, εἰς ΩΣ Δ, 

ὁ οἶχος, τὸ ἅγιον ἡμῶν, καὶ 

ἡμῶν, ἐγενήθη πυρίχαυστος, καὶ πάντα. τὰ ἔνδοξα ὍΣ 

συνέπεσε. [3] Καὶ ἐπὶ τούτοις ἀνέσχου χαὶ ἐσιώπησας καὶ 

ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφόδρα » [5λἴπ, τχτν, 10-12], [4] 

Καὶ ὅτι ἠρήμωτο Ἱερουσαλήμ, ὡς προείρητο γεγενῆσθαι, 

πεπεισμένοι ἐστέ. [8] Εἴρηται δὲ χαὶ περὶ τῆς ἐρημώσεως 

αὐτῆς, καὶ περὶ τοῦ μὴ ἐπιτραπήσεσθαι μιηδένα αὐτῶν οἰκεῖν, 

διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου οὕτως" « Ἢ γῆ αὐτῶν ἔρημος, 

ἔμπροσθεν αὐτῶν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν αὐτὴν φάγονται, χαὶ οὐκ 

ἔσται ἐξ αὐτῶν ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ » [15.,.1, 1; {ΕΒέΜ., 

5)1. [6] Ὅτι δὲ φυλάσσεται ὑφ᾽ ὑμῶν ὅπως μηδεὶς ἐν 

ἱ 
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Θημθηνθ ἀὰ ΟἩργίβί, τηθαγίτιθυβ 468. ἀἰβοῖρ! θα ἀὰ υθο. 

Δὰ οοπίγαϊγθ, οϑιχ 4αϊ οπὐ νόσα οἱ 481 νἱνθπέ ββίοῃ 18 

Δ ρρα βοηὶ οπγό(θηβ, οἱ ᾿ηἰρόρι 465, οἵ β8πβ ρϑαγ, [5] 
ΜαϊΙηϊοηδηΐ, ρουγᾳαοὶ, ρᾶν]ὰ ρα ΐββαποθ ἀπ 6 ΡΡ6, 56]0 ἢ 

Ιὰ νοϊοηό 46 Ὀῖθα, [6 ρὸγε δῇ [18 τπαῖΐγο 46 ἐουέθϑ Ομ Όβ885, 

ἴθ Ὁμυῖδί θβδί- πό ποιηπιθ ἀὯπθ νίοῦρα οἱ ἃ-{-1} ὀΐ6 
ἈΡρο]ό Ζέβυβ, ρουγχυοί ἃ- 1.1} ὀϊό ογαοῖβέ, δβῦ-}} ππογῖΐ, 
658:-}} γοβββοιίό, 65[-}} πχοηδό δὰ οἷ6], ἰοαξ ΠΟΠΊ)6 8686 

Ῥοῦγρα ἰ6Ὲ ὁοπιρροηανθ αἰ ἀργὸβ 66. 416 ὨΟᾺΒ. ἄνοηβ 
ἀένοϊορρό 51 Ἰοηριοηχοπί. [6] ΠΠ π᾿ εδύ ρῈ8 πόδϑβαιγθ 
4 Ἰηβιβίθν ΒῈΓ 66 ρμοϊπί ; ΠΟ ῬΘΒΒΘΡΟῚΒ ἃ 66 4] ᾿Γ6588 

ἀαναπίαρα ροὰγ 16 πηοπιθηΐ, 

ΧΙΜΊΙ. ἔδουίθα σοπιπιθηΐ ΠΕ Βρεῖῦ ργορπόξίψαθ 8ἃπ- 

ὨΟΏΟΘ ἰὰ ἀόέναβίαίίοη ἀθ 18 ἴοσγθ 46 Φπᾶόθ, 1] πιθί οδϑ 

ῬΆΓΟΙΟΒ ἀδηβ ἰὰ ΒοῦΟμ8 65. ρθιρ 68 ὀΐομηόβ ἀθ οδὲζε 

ταΐϊπθ. [2] [μ68 νοὶοὶ ; « δῖοῃ οϑῇ ἄδβνθημβ ἀέβογίθ : 
Φέγαβαϊθιη οὶ ἄθνθηιθ οοτηπὴθ Ἀπη6 5ο]λξιάθ, 1 πιδ] άϊο- 

(ἰοῃ ϑϑὲ βὰ1} 16 ἐθιιρίθ, ηοίγθ βαποίμϑιτθ, οἱ 88 β]οῖγθ, 
, Τα ὁπ, οὐϊόδνέβ πὸβ ρὸγββ, ἃ ὀέ 1Πἰνγέβ δὰχ ΠῚ πΊ68 : δὲ 
ἴοι. 5688. οὐπϑιηθηΐβ οἠΐ ἐϊό ἀόίνυ δ. [8] νου ἀνθ νὰ 

6618, ΠΏΡΆΒΒ18186 οἱ βιθποίθιιχ, δὲ νοὰβ ποὺβ ἅΥ̓ΘΖ 

ΒΌπΉ}165. ργδῃδοπηθηί, » [4] ΟΥ̓ νοιιβ βᾶνθζ ῬΊθῃ 788, 

βΒ6οῃ ἰὰ ργρορμό(ϊ 6, {ὀγυυβαίθτηῃ ἃ ὁϊ6 γέατία θη βοιπά6. 

[5] 51:ιν ἰἸὰ ἀὀναβίαιοη ἀ6 1ὰ ν1}]6 οἱ βὰν 18 ἀόξθηββ [αἱξ8 

ἃ ἰουβ 46 γϑίοι που "ἐμαρ ΐθγ, 16 ρρορμὸζο 15αἴθ β' χρυ! αλ8 
ΑἸΠΒΙ ; « μθὰν ἔθυγθ δϑί ἀόβθυίθ, δἰ δῇ θὰ} ργέβθηοθ, 

Ἰθὰγβ. Θηπθίη δ ἃ ἀόνογθηΐ, οἱ Ρᾶ8 ὑῃ 568] ἀ᾽ δαῖτ δχ 
πθ ᾿᾿μαρϊΐογα, » [6] νου βᾶνθζ "Ἡ ὙΠ ΡΩ ᾽ογάγθ βϑὲ ἀοηῃό 

Κῶν ΤῊΝ ἔυδτιν. --- ἀροϊοφίοδ. 



98 ρβμβεμιῆδμε Ἀρόκόσιε, ΧΕΥ͂ΠΙ, 1 --- ΧΙΙ͂Χ, 5 

νελ 

ἀχούσατε τῶν λελεγμένων. [2] 

παρουσίᾳ αὐτοῦ ἁλεῖται χωλὸ 

λῶσσα μογιλάλων᾽ τυφλοὶ ἀναι 

ρισθήσονται χαὶ νεχροὶ ἀναστήσονται χαὶ περιπατήσουσιν ». 

[Πβαῖε, χχχυ, ὅ-θ; οἷ. Μάττη., σι, ὅ]. [9] Ὅτι δὲ 

ταῦτα ἐποίησεν, ἐχ τῶν ἐπὶ πα οντίου Πιλάτου γενομένων 

ἄχτων μαθεῖν δύνασθε. [4] Πῶς τὲ προμεμήνυται ὑπὸ τοῖ 

τ προφητιχκοῦ πνεύματος ἀναιρεθησόμενος ἅμά τοῖς ἐπ᾿ ἰχὐτὸν 
55 καῇ ᾿ ΡΡΝ φᾷ τῶ " τῇί ᾧ 
ἐλπίζουσιν ἀνθρώποις ἀκούσατε τῶν λε’ χϑέντ ὧν διὰ Ἡσαΐου. 

« Ἴδε ὡς ὁ δίχαιος ἀπώλετο, καὶ 

χαὶ ἄνδρες δίχαιοι αἴρονται, καὶ 

σι ὑδεὶς [ ἀδικίας ἦρται ἃ δίκαιος, 

χαὶ ἔσται ἐν εἰρήνη ἡ ταφὴ αὐτοῦ ἦρται ἐκ τοῦ μέσου» 

[18... τὐτι, 1-2]. 

τιν πῶς δι᾿ αὐτοῦ Ἡσαΐου λέλεχται ὁ 

οἱ οὐ προσδοχήσαντες αὐτὸν λαοὶ τῶν ἐθνῶν ἰρροχυνἐβοών, 

αὐτόν, οἱ δὲ ἀεὶ προσδοχῶντες ᾿Ιουδαῖοι ἀγνοήσουσι πάρα- 

γενόμενον αὐτόν᾽ ἐλέχθησαν δὲ οἱ λόγοι ὡς ἀπὸ προσώπου 

δ 8 8. Η͂ ἢ 8 Α ἃ ̓ Ρ »:} "ξ ΕΙ ὃ 
τῇ ἜΔΣ ἐν [ΠῚ . 5 53 9, ὲ οὗτοι" « ᾿Εἰμφανὴς ἐγενή- 

μὲ μὴ ἐπερωτῶσιν, εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν᾽ 

[3] ᾿Εξεπέτασα “τὰς χεῖράς μου ἐπὶ λαὸν ἀπειθοῦντα : καὶ 

ἰ 
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ΡᾺ νοὰβ 48 πεν ᾿δίββθν ἀθίηθαγοι ροσβοηὴθ οἱ ἀθ ραν 

ἀθ ππουῦῦ τουῦ ὁ} αυΐοπ Βαρργθηάσα δϑβαγαπΐ αἀὖν 

ΡΘὨΐΡΟΡ, 

ΧΙΝΠῚ. οοιίθα αὐθϑὶ οοπιπιομΐ ἢ] ὁϊαϊ! ῥγόα!ς ἀὰ6 

πον ἢν ἰϑὲ ραένΡίγαιυ ὑοαΐ68 [65 τ] 8 4165 δὲ ὑθβϑϑαβοογαις 
165 τῃηογίβ, [2] ϑοϊοὶ 1ὰ ργρορῃόϊιθ : « Α βοὴ ἁνὸηθεηθηΐ, 
[6 Βοϊίθαχ βϑϑυΐθγα σοπτὴθ ἀπ οοΡῖ, οἱ Ἰὼ ἰᾶπρθ, 465 

τηιαϑίβ βδγὰ δϊοχιθηίθ : [85 ἀνθ ρ}65 νϑυροηΐξ, [65 Ἰέργθαχ 
ΒοΙοπί ραόνβ, οἱ 1658. τηογίβ 886 ἰόνθγοηΐ δέ 86. ρτὸ- 

ταδηδγοηΐ. » [3] Οτ, φα" αἷΐ' ἀΔΟσΟΠΈΡ]1 665 ΤΊ ΙΡΆΟ]68, 165 
δοίθβ 46 Ῥομοο-ΡΙ αἰ νοῦβ δὴ ἀοηηθηίΐ ἰὰ Ῥυθανο. [4] 
ΤΙ ὀΐα!! αἰι881 ργόα!! μὰν 1 Ἔβρυι" ργρορμπόξιψαθ ψὰ}} βϑραῖὶ 

τβ ἃ πιορί, ἄνθὸ σθαχ ααἱ δβρόγθηΐ δη ἰαΐ. Ποουΐεζ 

068. ρᾶγο ββ 4 βαῖθ. [5] (δ βοῃηΐ 165 βαϊναηίθβ : « γομὰὰ 
οοπηηθηΐ δύ πιογί, 18 }βί6, δἰ, ρβθγβοηπα π8 18 σουιργθηα 

ἄλῃβ 80η οὔθ; οἱ 168 ΠΟΙΊΤΩΘΒ ἠιδί6β βοηὺ ὑπόβ οἷ 

Ῥϑυβοῦμθ Ὗ ῥθῶβο. [6] Α ἰὰ ἕαδε ἀθ ᾿Ἰπιααϊό, 16 Ἰαβῖθ 
α΄ ὀνᾷ φη]θνό, οἱ 88 βόραϊδατο ἕϑύὰ δὴ ραῖχ. ΠῚ ἃ ἐϊέ 

δηϊθνό ἀπ γαἱ]Πἶθὰ ἀθδ5 Ποιηπη65. » 

ΧΗΙΧ, ΟἾθ8ι ϑποογθ 18 πηόπιθ [886 ψ] δῆπομοθ 8 

165. ρθυρίθβα 4685 ῃϑίϊορβ, 4ὰ} π 1᾿αὐξθπάαϊθηΐ ρᾷ8, 

᾿᾿δΔαογετοηίΐ, δὲ 4π 168 Ψ{υ18, αὶ 1 Οηὐ ὑΟ] ΟἿ ΓΒ. αἰΐθηαε, 

πθ γϑοοηπαϊτοηῦ 88. 5 νϑηπθ. ἢ] ἰαϊξ ραυῖθν 16 (Ὠγῖϑί 
Ἰυϊ-ταῦτηθ. [3] ΜΌΣΟΣ 588 ῬΆΓΟΙΘΒ : « {6 Π16 518 πηδηἔθϑἑό 

ἃ ὁϑὺχ ααὶ. Π6. τὴο ἀθυιαπαδίθηΐ ρ85, οὐ 1᾽8] ὀϊό ἰγουνό 

ΡᾶΡ ΘΘΌΧ φαΐ πθ τὴ8 ΘΗ ΘΙΡΟΒδἰδηΐ θρ88. 8] 41 : Μ8 νοϊοϊ, 
ἃυχ μαίοη8β 4] π᾿ αναϊθηΐ ρᾷ5 ἀρροὶό πιοη πόμα. [3] {᾽ αἱ 
ἐΐθηψιυ πλὸ8 ΤΏ 81Π5 ν6Γ5 16 Ῥ6ΌΡ]6 ἱπογόδιϊθ δὲ σοηύγδαϊο- 



100 Ρβεμιθμκ ἀροόμοσιε, ΧΙΙΣ, ἀ --Ἰ, ἀ 

ἀντιλέγοντα, ἐπὶ τοὺς πορευομένους ἐν ὁδῷ οὐ καλῇ, ἀλλ 

ὀπίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. [4] Ὁ λαὸς ὁ παροξύνων 

ἐναντίον μου» [15.,ὄ ταν 1-9], [8] ᾿Ιουδαῖοι γάρ, 

ἔχοντες τὰς προφητείας χαὶ ἀεὶ προσδοχήσαντες τὸν Χριστόν 

[οἵ. Αςέ., χα, 27, ἀ8], παραγενόμενον ἠγνόησαν, οὐ 

μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ παρεχρήσαντο᾽ οἱ δὲ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
τ τ Ξ τοῦ Χριστοῦ, μέχρις οὗ 

χαρᾶς 
ἀγεννήτῳ ϑεῷ διὰ τοῦ Χριστοῦ ἑαυτοὺς ἀνέθηχαν., [6] 

Ὅτι δὲ προεγινώσχετο τὰ δύσφημα ταῦτα λεχθησόμενα 

χατὰ τῶν τὸν Χριστὸν ὁμολογούντων, καὶ ὡς εἶεν τάλανες 

λὸν ν χοὶ τὰ παλαιὰ ἔθη χαλὸν εἶναι τηρεῖν Ο οἱ δυσφη μοῦντες οἷς 

λέγοντες, ἀλούσι τε τῶν βραχυεπ ὥς εἰρημένων διὰ Ἡσαΐου. 

πτο ἴων. ΡΕῚ ΕἸ “: ο᾽ Ὡ: ΕῚ 5, τε ΕῚ Ν᾿ Θ φ- 8, 
τ 

ὧν λέγουσι τὸ Ὑλυχὺ ᾿πυχρὸν 

καὶ τὸ πικρὸν γλυχύ » [18.,.ν΄ 20). 

Ι,. Ὅτι δὲ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν γενόμενος ἄνϑρωπος τ Ρ αθεῖν 

χαὶ ἀτιμασθῆναι ὑπέμεινε, καὶ πάλιν μετὰ “δόξης παρα- 

γενήσεται, ἀχούσατε τῶν εἰρημένων εἰς τοῦτο προφητειῶν. 

[3] Ἔστι δὲ ταῦτα᾽ « ᾿Ανθ᾽ ὧν παρέδωχαν εἰς θάνατον τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ, χαὶ μετὰ τῶν ἀνόμων ἐλογίσθη, αὐτὸς ἁμαρτίας 

πολλῶν εἴληφε χαὶ τοῦ ἴς ἀνόμοις ἐξιλάσεται [15..7. 1κπτ, 12]. 

[3] Ἴδε γὰρ συνήσει ὁ παῖς μου, καὶ ὑψωθήσεται καὶ 
ἌΣ Ἢ ΜΝ ἘΑΟΥΩΥ ) δοξασθήσεται σφόδρα. [ἃ] “Ὅν τρόπον ἐχστήσονται πολλοὶ 

ἐπὶ σέ, οὕτως ὀδοξήσει ἀπὸ ἀνθριύπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ 
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ΘῈ, ΝΘ ΓΒ σΘῈΧ 4] τη ΡΟ ΠαΙηΐ ἀ8η 5 118 νΟΙΪΘ ΤηΈνΕΙΒ6, 

ἃ 1ἃ δυΐίο 46 ᾿ϑιιγβ ρόομέβ. [4] θ᾽ βϑαρ!θ ἀπιθαΐαι [ὰ 

Βαΐηθ οοπέγο τηοὶ, » [5] πῃ οὔδεί, [65 {π8,. 4] ἀναϊθηΐ 

165 ῥτορμόξιθ5 δὲ χαὶ ἀναἰθπῦ [οι ]οαγΒ αἰΐθππι [6 ΟΠνῖβέ, 

πθ βαγοηῦ ρᾷ5. 16 γβοοππαῖίγ ἃ βοὴ ἀνὸποπιοηΐ. ΒΊθη 

ΡΙα5, 115 16 πηῖσθηξ ἃ ταοῦ!. ΑὉ οοηΐγαϊνθ, [65 (ἀθη 118, αὶ 

π᾿ ἀναῖθηῦ 78 πιῖ5 Θαΐοσπι ραν]ον ἀὰ ΟΒεϊβί, ἰαθχα δὰ )οὰΓ 

οἱ 5685 ρόίγοβ, ραγίϊ5 ἀ8 {όγαβαϊθηι, [ϑὰν ἀϊγθηί βοη ἰβίοϊ γα 

οἴ ΘᾺ ἰγα πβηλῖγθηΐ 168 ργορμέ(165, ῥ᾽ θη 46 1016 οἷ 40 ἴοϊ, 

Ρϑποποόγαπί ἃ ἰϑυτβ ἰάο]65 οἱ 86. οοπβδογόγθηΐ μὰν 18 

ΕΟ γῖϑέ αὰ Ὅῖθα ἤθη δηρϑηαγό. [6] 1,858 οα]οπιῆ188 σα ῸΠ 

τόραπάταϊ! οομέγθ 165 σοπἤθββοι δ ἀπ (Ὠρίβί, οἵ 18 πιὰ] ΠΘὰ 

ἀθ σϑὰχ ααυὶ ἀσναϊθηί ἴθ πηααάῖν δὲ ργόϊεπαγθ (6 ο᾽δδέ 

ἀπ ἄθνοὶνρ 48 σοηβαυνον [65 νἱ6}}1865 ᾿ηβ τα ]οηβ, ἐσοιίθ 

φοιηπηθηΐ ἰβαΐθ 165 ἃ ργόα 5 δη. ρϑὰ 46 τηοΐβ. [7] ν οἱοὶ 

568. ΡΆΡΟΪΘΒ : « ΜΑΙΠοαν ἃ οϑὰχ 48] Δρρβ)]θπί 16 ἀοὰχ 

ἀΤη6Γ, δὲ ᾿᾿ Ἄν ἄοιχ. » 

1.. 165ι5- ΟΒτῖδι νουϊαΐ ΐθη βοὰν ποὶβ 86. ἔαὶγθ 

Βοπλπηο οἵ Βα ὶγ 1 ἸΡ που ηΐθ ; πλϑὶβ ἀ6 πουνδαα 1] ἀοἱΐ 

νϑηῖ! ἤδη ἰὰ ροῖγθ. ἤβδοιΐος ἴθβ ργορμόξιεβ. αυΐ 

Τ᾿πποηοοηΐ. [23] [65 νοϊοὶ : « Ῥάγοθ 48. οἠἱ ᾿ννό βὸπ 

ἂπηθ ἃ [ὰ πιοτγί, οὖ ψα}} ἃ ὀῤό τηἷβ ἂὰ τᾶπρ' 465 ρέσμθιιγβ, 

1 8 6ϑῇ ὁμπαγρό 468 ρόοϊμιόβ 46 βϑαποοιρ οἱ 11 ολεϊθπάγα 

6 ρᾶγάοῃ. ἀθ8 ῥόοξοαγβ. [38] ΝΟΪοΙ {ὰ8 πιοι βθυνίξθιιν 

οομρνθηῦγα, 1] βοτὰ θχαϊίό οἱ γθοθνγὰ ἅπ6 δτάπαάθ ρ]οῖτθ. 

[4] ΡΙαβίθαγβ βογοπέ βέπρόίαϊ 5 ἃ νοίγα βι)θί, πλ815. 1551] 

1688. Βοπιτη88 τηόργιβουοηΐ νοΐρθ αβρβθοῖ δὲ νοΐγε βΊοΙ τ 
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δόξα σου ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὕτως θαυμάσονται ἔθνη 
ἀστὸς ᾿ Δ γα ΓΝ 

ῥᾶσιλεις τὸ στόμα ἀὐυτων᾽ ὁτι οἷς οὐκ 

ὄψονται, καὶ οἵ οὐχ ἀκηχόασι συνήσουσι ΕΣ ΕῚ Ξ ἐξ [ Ξ τῇ ̓  Ὄ Ὡ δ ΕΣ Ν 

[15...ὄὕ1χκς,. 184-18}, [5] Κύριε, τίς ἐπίστευσε. τῇ ἀχοῇ 

ἡμῶν ; καὶ ὁ βρ ύφθη ; ̓Αγηγγεί- ἢν ῃ ὝΞ 

λαμεν ἐνώπιον αὐτοῦ ὡς παιδίον 

[6] Οὐχ 

χαὶ οὖχ εἶχεν εἶδος οὐδὲ χάλλος, ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον 

ὡς δὼ ἐν γῇ διψώσῃ. 
ΤῊΝ ν αΥ̓́Σ "κα 
ὁζξα γαὶ εἰθομεν. αὐτὸν, 

καὶ ἐχλεῖπον παρὰ τοὺς ἀνθρώπους. [1] ᾿Ανθρωπὸς ἐν 

πληγῇ ὧν χαὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτι ἀπέστραπται τὸ 

οὖχ ἐλογίσθη. [8] Οὗτος 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν: φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, λαὶ 

πρόσωπον αὐτοῦ, 

ἡμεῖς τὸν εἶναι ἐν πόνῳ χαὶ ἐν πληγῇ καὶ 

ἐν χαχώσει. - [9] Δ ὑτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰξ ἀὐτν 

δῷ αὐτοῦ 
ἢ 

ρα ἡμῶν, χαὶ 
ἕν τι γος - στ ΠΝ 

αὐτὸς διὰ τὸ χεκαχῶσθαι οὐχ ἀνοίγει τὸ. στόμα αὐτοῦ᾽ ὡς 
γοτως ἴον , πρόθδατον ἐπὶ ἐφαγὴν ἤχθη, χαὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῖ ὃ 

χείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 

[11] Ἔν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ χρίσις αὐτοῦ ἤρθη» [15.. 

ται, 1-8]. [12] Μετὰ οὖν τὸ σταυρωθῆναι αὐτὸν καὶ οἱ 

ἀπέστησαν, ἀρνησάμενοι αὐτόν᾽ Ρ 
ναστάντος χαὶ ὀφθέντος αὐτοῖς καὶ ᾿ ΝΣ 

ὁ οἶδ - 
ξν αἷς πᾶντα τι 

Ϊ 

ὕτα προείρητο 
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ΒθΡἃ πηδρυϊδέθ (65. Ποιμπιθβ θϑϑθσοιρ «(6 Πϑί!οη5 

ἰοησιθυοηΐ, οἱ 168 γοὶβ γδίθροην πηχθίβ, ρᾶῦοθ 488 

οϑαχ-ἰὰ νοργοηΐ, ἃ χα] 0118 ἀουν6}}6 46 [1 τὐ ὀΐα!! νοπῖῖο, 
δὲ οϑαχ-Ἰὰ σοπιργοπάγοηί, αἱ π᾿ ἀναϊθηΐς ρᾶβ ϑῃίοπήπι 

ΡᾶΡΙδῚ 46 1α]. [5] 

ἃ φαΐ ]6 Ὀγὰβ ἀπ βϑίρῃοιι α-ὑ-] ὀϊό γόνό!ό ἢ Νουβ ΤανοηΒ 
8πηοποό σοτητηθ ἀἢ ροἱδ δηζαμί, Θογαπη6 ἀπ6 {186 80: 
ἀὴ6 ἴουρο ἀοββόομόο. [6] ἢΠ πὰ πὶ ἀβροοῖ πὶ ρίοίνο : 
ΠΟ5 ᾿᾿νοηΒ νὰ, οἵ 1] ἢ ΔΎ, 5] ἀβρθοί αἱ Ροδπίό ; 505 

βρϑοῖ ἀξ, ταἰβόγα!, οἵ 1] ἐϊαιτ Δραπαοπηέ ἀδναπί 165 
- Βοτηπλ68. [7] Ο᾽δβύ ἂπ Ποιημη νοιό ἃχ ΘΟῸΡ5, οἱ βδομδηί 

βιρρογίθι" [ὰ βου Πραπος : οα 56 ἀόϊουγπο (6 88 ἴδοθ ; οἡ 

ϑοίσπθαν, χαὶ ἃ τὰ ἃ ποίτϑ ρᾷγο!β, οἱ 

6 πιόρυϊβο, οἢ. π6 [16 ηΐ ἀποιη οοπιρίθ 6 1αἱ. [8] (6]α1- 
Ἰὰ ρογίβ πὸβ ρέδῃβ δὶ, βουτθ ρον Ποη5, Θϑἵ, πότιβ Ἀν ΟΣ Β 

νὰ 4} ὀΐα! ἀδὴ8 ἴὰ βουῆταποο, ἀδη5 165 ΒΡ] 1065. οἱ 

ἄπ [Δ ΠΙοίίοι. [9] Π ἃ Βουθῖογι ἃ ἐαπβα 46 πὸ5 Ἰηἰαυϊ όβ ; 
1 ἃ ὀϊό ἀδῃβ 185 ΞΡ] 1668. ἃ σαιβα 46 ποβ ρέομόβ. Νοὺβ 

ἈΝΟῺΒ ἈΡΡΡΙΒ ἰὰ ραϊχ ἃ 565 ἀέρθῃβ; 565. πιθαγίγίββιι Γθα 

᾿ΠΟὰ5. οηΐ σπόρ!δ. [10] ΝΟιΒ. ΘΡΡΙΟῺΒ ἰΟὰ8. ΘΟ] 468 
ὕγθθὶβ ; 1᾿ Ββογγαθ 8΄ ἀἰαιύ ὀραγό ἀδηβ8 838 νοἱὶβ. [] 1᾽ἃ Ἰνγό 

ἃ σᾶμ88 46 Ὧ05 ρέομόβ, δἱ 1. ἂὰ τα θὰ 46 }᾿ αἰβιοίίοη, 

11 πᾶ ρᾷ5 οπνογί ἰὰ Ρουομθ. ( ὁδέ πη Ὀσθθὶς ψα οπ σοπ- 
ἀπ δὰ ᾿βδοριῆοθ, ὑπ ἀρηθᾶι πιαϑί ἀθναῃί σα] πὶ χαὶ 16 

9η. υτη118- ιοῃμὰ : 1} π᾿ ΟΌΤΒ ΡΔ5 1ὰ Βοπομ6. [11] 18 ὴ5 

ιἴοπ, 1} ἃ ὀϊό γυρό. » [12] Ἐπ δἱἴει, Ἰουβα Ἢ Γαΐ ογαοιβό, 

ἰοὰβ 865 ἀἸβοῖρ] 65 ̓᾿ἃραμάἀοηῃὸγθπί οὖ [6 γεπιὀγθηΐ, Ρ]ῺῸΒ 

ἰαγα, 1] γοβϑϑοϊία 465 πιοτίβ οἱ, 88. πηοπίγαηὶ ἃ δὰχ, ἢ] 

ἰϑὰν ρθε ἃ 1ἴρ6 165 ργορμόξιοβ φαΐ ἀπποπραίθηβ. ἐοτιίθ5 



“Π φΦ “1 
ὧν παρεδόθη 

104 ρβεμιδδξ ἀροΐθαιβ, ἴ, [2 --- ΤΙ, 

γενησόμενα, διδάξαντος [οἵ, Τὰῦσ, ΧΧΙΝ, 44- 61, χα εἰς 

οὐρανὸν ἀνερχόμενον ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες χαὶ δύναμιν 

χεῖθεν αὐτοῖς πεμφθεῖσαν παρ᾽ αὐτοῦ λαθόντες [οἵ. 4 οἱ., 

ι, 8-9] χαὶ εἰς πᾶν γένος ἀνθρώπων ἐλθόντες, ταῦτα 

ἐδίδαξαν χαὶ ἀπόστολοι προσηγορεύθησαν: 

“ ΕῊ , Φ... 5 ΓΝ ᾿ ἡ “ι Π 
ΠῚ. Ἵνα δὲ μηνύσῃ ἡμῖν τὸ προφητιχὸν πνεῦμα ὅτι ὁ 

π , ΞΡ ὟΣ υ 
ταῦτα πᾶσχῶὼν ἀνεχϑιηγητον 

τῶν ἐχθρῶν, ἔφη οὕτως « Τὴν γενεὰν αὐτοῦ ΒΥ Ὧν ΕΣ «“ΞΞ Ξ ΚΕ Ὶ Ὡ μῚ ΕἸ 
“ ᾿ ἀξ άλδνν ᾿ ᾿ Ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἢ ζωὴ αὐτοῦ, 

αὐτοῦ, ὅτι ἀνομίαν οὐχ ἐποΐησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ᾿ 

στόματι αὐτοῦ" χαὶ κύριος βούλεται χαθαρίσαι αὖ 
| 

᾿ ᾿Ξ 
τὸν τῆς 

πληγῆς.» [3] Ἐλν: δῶτε περὶ ἁμαρτίας, ἡ ψυχὴ ὑμῶν 

ὄψεται σπέρμα μακρόδιον. [4] Καὶ βούλεται χύριος ἀφελεῖν 

ἀπὸ πόνου τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, δεῖξαι αὐτῷ φῶς χαὶ πλάσαι 

τῇ συνέσει, δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλ' εύοντα πολλοῖς, χαὶ 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνοίσει. Διὰ τοῦτο αὐτὸς 

χληρονομήσει πολλοὺς χαὶ τῶν πορυιδὺ σχύλα, ἀνθ᾽ 

εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὖτ 8 Ὁ 
Ὁ, 
ὃ, χαὶ ἐν τοῖς ΓΩ 

ἀνόμοις ἐλογίσθη, χαὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγλε 

χαὶ διὰ τὰς ἀνομίας αὐτῶν αὐτὸς παρεδόθη » [15.418 11π,͵8- 

12]. [6] Ὡς δὲ χαὶ εἰς τὸν οὐρανὸν ἔμελλεν ἀνιέναι, 

καθὼς προεφητεύϑη, ἀκούσατε. [Ἷ [Π] ᾿Ελέχθη δὲ οὕτως" 

«ἼἈρατε πύλας οὐρανῶν, ἀνοίχθητε, ἵνα εἰσέλθῃ ὁ βασιλεὺς 

τῆς δόξης. Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τὴς δόξης ; Κύριος 
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0685 ὁμοβθ5 οἔ 115 1ἴ86 νἱγδηΐ γϑιηοηΐθι δι οἷ6]. Ρ]ϑίη5. ἄθ 

[οἱ οἱ σονόίιβ ἀβ ἰὰ ἔογος ἀπ μαιί, χὰ Ἱ ἰθὰν ἀν 

Θηνογόθ, 115 β'ϑῃ αἰϊὸγθηΐ, ἃ ἰγᾶνογβ ἰθ τποπάβ, βοὰν 
Ἰηβύγτ 8 168. Ποπιπιθβ, δἰ οὴ [65 ἄρρβϑὶα ἀρόίγβδ. 

11. 1 βρεῖς ργορμέμααμθ, ροὰνΡ ΠΟΙ ΟΠ ΟΡ (16 

Ο6|0] 4] ἃ βουΐονί 665 ΒΌρΡρΠΠ 668 ἃ ᾿π6 ΟΥἹρῚπΘ ἱπο 8 816 

δἰ γὸρῃθ 51} 565 Θπῃθτηΐβ, ρΆγ]6 ἃ]η 51 : « ΟἿ] τϑοοπίθγα 

88 δόπόγαϊίοη Ὁ δὰ νῖθ ἃ ἐ(ό γοϊγαποβμβέθ 48 [ἃ ἔογγδ οἱ 1] 
δέιό ἃ ἰὰ πιοῦί ἃ σϑ86 46 Ἰθγϑ ρέοῃόβ. [2] {6 ραγράοππονγαὶ 
ΔῸΧ ΘΟΙΡΆ}65 ἃ οδ56 46 58 βόρι]ϊεγο, δπχ στἱοθ5 ἃ 

οϑαθ9 46 8ὰ πποτί ; σᾶ 1] π᾿ ἃ ρὰβ ΘΟπῃπηῖβ 1᾿Ἰπίχαϊίό, οα. 

πὲ ΡΒ ἔγοινό 16 ΠΠΘΠΒΟΠΡῈ 5ῈΓ 588 ἰὄντθϑ. [.86 βρη ΘΓ 

νϑα}]6 φ] ον ἤον 46 5οὴ βιρρ]1ο6. [3] 8] νου ἀοπηθΣ ρου ]8 

Ρόομέ, νοίτθ ἂπη8 γθοθυτ 1Π6 βΒΠΊΒΠΟΘ 46 ἸΟΠΡῚΘ ν]δ. ἢ 
[4] Εὖ ἴθ βδιρπθυγ νϑαΐ γϑίϊγαν 5ὸπ ἂπιθ ἀβ ἰὰ ἀοαΐθαγ, 
Ἰὰϊ πιοηΐγον ἰὰ ᾿ππλ!ὸγθ, [ἃ] ἀοπηθρ 1᾿Ἰπίθ]Πἰρθποα οἷ }π15- 

ΠΗΘΡ ὁ6 {ιβίβ υὶ 5᾽ 6ϑύ ἴα} ᾿Ἔβοίανο 46 θθαποοαρ. ἢ 

Ρογῖθγα 1π]-πηδπθ πῸ5. ρόομόβ. [5] (᾽ 6ϑὲ ρουγαυοὶ. 1] 
γϑοθνγὰ 65 μέγιἂρθ βοαποοαρ 46 Ρ6ΏΡ]68, οἱ ἢ] ραυθρογα 
168 ἀόροι}]65 465 ἔογρίβ, βᾶγοβ 48 50η ἂπιδ ἃ ὀ{ά ᾿ἰνγόβ 
ἃ 18 πιογί, οὗ αυἹ} ἃ ὁ ό μ}15 πὶ γᾶπρ' 465 πιόομδηίβ : 1] ἃ 

Ρογίό 165 παι όθ 46. Ρ] 5 θαγβ, οὐ ἢ] ἃ ὁϊό ἰνγό ρον 
Ιθὰτβ ρόομέε. » [6]  ογος ψὰ ἀθνεῖῖ τιποηΐου 88 Εἰ6], 

β9 θη 166. ργορβόξιοβ,, [7] Πα ὀΐό αἱ : « [μανϑΖ 165 

Ρογίθβ 465 οἱθιιχ, 4 6}168 β᾽ οαννθηΐ, δὺ 18 γοὶ 48 β]οῖγβ 
δπέλονα. 16] οϑί 66 τοὶ ἀβ ρ]οίγθ ἢ 1.6 βοίρπϑαν [ογί, 16 



106. ΡμεμΜΙ δ ἀρόυθοιε, 1, 8 - 111,6 

ἀξϑῖαυς χαὶ χύριος δυνατός » [8., ΧΧΠὶ (ΧΧΡΝ), 1-8]. 
δοὰν 

δ 

ἀχούσατε χαὶ τῶν εἰρημένων εἰς τοῦτο διὰ ᾿ἱερεμίου τοῦ 

Ὁ, ὃ ξΞ Ἵ τῷ Ἐ: Ἷ ἢ- 
, 

ξΞ ὃ ς- προφήτου. [9] Ἔστι δὲ ταῦτα" « 

ἔρχεται ἐπάνω τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ; χαὶ οἱ ἄγγελοι 

αὐτοῦ σὺν αὐτῷ » [θλκ., νὰ, 8; οἵ, Μάττη., χχν, 

811. 

1ΠΠ|. ᾿Επειδὴ τοίνυν τὰ γενόμενα ἤδη πάντα ἀπεδε 

χνυμεν πρὶν ἢ γενέσθαι προχεχηρύχθαι διὰ τῶν προφητῶν, 

5’ νάγχη καὶ περὶ τῶν ὁμοίως προφητέευθέντων, μελλόντων 

ων. [2] 
Ι 

χαὶ 

δὲ γίνεσθαι, 

Ὃν τὰρ τρό 

ἀγνδούμενα ἀ 

ἀγνοῆται καὶ ἀπ' 

παρουσίας προ μος οἱ προφῆται" μίαν μέν, τὴν ἤδη 

γενομένην, ὡς ἀτίμου χαὶ παθητοῦ ἀνθρώπου, τὴν δὲ οι 

δευτέραν, ὅταν. μετὰ δόξης ἐξ οὐρανῶν μετὰ τῆς ἀγγ ς 

αὐτοῦ στρατιᾶς παραγενήσεσθαι χεχήρυχται, ὅτε χαὶ τὰ 

'ισώματα ἀνεγερεῖ πάντων τῶν γενομένων ἀνθρώπων, χαὶ 
ἐς ς, ἊΣ δΑ 

Ων ξνούσει ἀφθαρσίαν, τῶν δὲ ἀδίχων ἐν 

μετὰ τῶν φαύλων δαιμόνων εἰς τὸ αἰώνιον 

4] Ὡς δὲ καὶ ταῦτα προείρηται γενησόμενα, 

εχιὴλ τοῦ προφήτου 

οὕτως « Συναχθήσεται ἁρμονία πρὸς ἁρμονίαν καὶ ὀστέον 

πρὸς ὀστέον, χαὶ σάρχες ἀναφυήσονται. [6] Καὶ. πᾶν γόνυ 

χάμψειτῷ ᾿ 

᾿ 
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Βϑίρηθαν ρυββαηί. » [8] Π ἀο᾽ὲ ἀ881 γδνϑῃ" ἀὰ οἷ6], 88 
ἸΏ]]Π1θῖ 46 1ὰ φ]οῖρθ. βοουΐοα βὲν 66 5α]θῖ [ἃ ργορῃό(6 ἀθ 
ψόρόμηο. [9] Τ61165 βοπί 565 ρϑροὶθδ : « ΨοΙοΙ ααο 1ο Η]ς 
46 Ἰβοιητηθ νηΐ 5ὰν 185. παόθϑ ἄτι οἷο], δὲ 865 δῃ88 βοηΐ 

ἅνϑο ]ὰ]..» 

ΜΠ. Νοὺβ ἄνοῃβ τηομίτό αι ἰοιια ἰθ5 ἐνόποπιθηίβ 

ΘΟΘΟΠΊΡΙΠΒ 88 [6 ρᾳ556 ἀναιθηΐ ὀϊό ρνόάϊ5 ἀἀναηοθ μὰν 
Ἰδβ ργορμόξθϑβ. ἢ ἕαυί ἀόπο ὁγοῖγθ βδὶ 488 ἰοιΐ ο6 4] ἃ ὁ 6 

ΒΘ ΒΡ] οταθηΐ δπροηοό ρου Π᾿ἀνθῃγ η6 ρϑαξ τηδπααθυ 

ἀ᾽ ἀγρίνον. [2] 1,65 ἴαἰ(5 ραββόβ, 4 Ὅπ. πθ ΘΟπ αἰ ββαι ἀ6 

ῬὰΡ 165 βρορβόξιςϑβ, 86 βοπὲ γέ] !βέβ. ΠΠ δὴ. 56" 46 πιδπηθ 

ἀ685 δυιύγθβ ; οἢ 165 ἱβῆίοῦθ, ἡ ΠῪ ΟΓΟΙΐ 0,85 ; 115 ἀντ νθυοπΐ 

Θερθηάαπί, [3] 1.65. ῥγορῃὸδίθβ οἵ δῃποηοό τὰ ἀοΆΒ]8 

ἀνὸποιηθηΐ 4π ΟΠ τϊβί : ̓π, ἀπ΄ ἃ 4 ]ὰ δα Ἰἴδιι, σοτηπηθ 

ἀὯπ Ποχητηδ πηόργιβὸ οἱ ρ855:}0]6 ; ̓̓δαΐγα αὶ δαγα Π6ὰ, 
αἰηβι 4} δϑί ργέα!ϊί. Ἰουβαα᾽ ἢ] νἱοπάτα ἀὰ 616], ἀὰπϑ 1ὰ 

9 Δ τοββαβοι γα δἰοῖγθ, ἄνϑο ᾿᾿ἀυπηέθ 46 565 ἃῃρ85. ΑΙοὺ 

θ8 βοῦρβ ἀδ ἰοὰβ 165 Ποπηπιθβ αὶ οπί, οχὶβίό, 1] τονδεγα 

165. 7υ865 αἸταπιουί 6 {68} 1] Θηνθγρα 485 ἰθ ἴδ ὀΐθγῃ 6 

165 τηδομαΐβ, χαὶ. βουνοῦ ὀΐθυ πο] οπηθπέ ἄνθο [65 

ἀόπιουβ. [4] Νοὺβ νοὰβ πη ΙΓΘΡΟΙΒ 6116 068 ὀνόποιπθηίβ 
ἃ νϑηὶγ οπὐ ὀϊέ ρῥγόαϊί8. [5] 1.6 ργορμὸξε 1ὑσόομ! οὶ 

8 ΘΧΡΡΙΠῚΘ ἀἸη81 : « [,ἃ ἸοϊηΓΣΘ 58 ΘΠ Ιογα ἃ [ἃ ἸοϊπίΓα, 

Τὸ85 ἃ [05,. οἱ 165 Ομαὶγβ γορουϑβογοηΐ,. [6] Εἰ ἰουΐ βεποῦ 



108 »μεμιὴμε Ἀρομυοῖε, {11,7 --- 11,1 

[ἕκξεσ., χχχνιῖ, 7-8: [Βα], χαν, 34. Οἵ. ἔρπι., 

111]. [ΠΊ ᾿Εν οἵᾳ δὲ αἰσθήσε! καὶ χολάσε: γενέσθαι μέ λουσὼ 

οἱ ἄδικοι, ἀχούσατε τῶν ὁμοίως εἰς τοῦτο εἰρημένων. [8] 

Ἔστι δὲ ταῦτα᾽ « Ὃ σχώληξ αὐτῶν οὐ παυϑήσεται, καὶ 

τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σδεσθήσεται » [[Βαῖπ, υχνὶ, 24], [9] Καὶ 

τότε μετανοήσουσιν, ὅτε οὐδὲν ὠφελήσουσι. [10] Ποῖα δὲ 
Ἂς εὐ 1 ᾿ ἧς 7 ὰ 

μέλλουσι: οἱ λαοὶ τῶν ᾿Ιουδαίων λέγειν χαὶ ποιεῖν, ὅταν 

ἴδωσιν αὐτὸν ἐν δόξῃ παραγενόμενον, διὰ Ζαχαρίου τοῦ 

προφήτου προφητευθέντα ἐλέχθη οὕτως « ᾿Εντελοῦμαι 

τοῖς τέσσαρσιν ἀνέμοις συνάξαι τὰ ἐσχορπισμένα τέχνα, 

ἐντελοῦμαι τῷ βοῤῥᾷ φέρειν, καὶ τῷ νότῳ μὴ προσχόπτειν 

[οἵ. Ζαοπ., πὶ, θ᾽ ; ΙΒΆ1Ὲ, χιῶπ, ὅτ; χι, 12]. [11] Καὶ 

τότε ἐν ᾿ἱἱερουσαλὴμ, χοπετὸς μέγας, οὐ κοπετὸς στομάτὠν 

ἢ χειλέων, ἀλλὰ κοπετὸς χαρδίας, καὶ οὐ μὴ σχίσωσιν αὐτῶν 

τὰ ἱμάτια, ἀλλὰ τὰς διανοίας. [12] ΚΚόψονται φυλὴ πρὸς 

φυλήν, καὶ τότε ὄψονται εἰς ὃ χέντησαν [οἵ, Ἄλοαα 

χα, 10-12 : Φ0πῃ,, πὸ, 18 ; οἵ, Φοη. χιχ, 51], χαὶ ἐροῦσι" 

Τί, κύριε, ἐπλάνησας ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου; Ἢ Ὅπ 

ἣν εὐλόγησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἐγενήθη ἡμῖν εἰς ὄνειδος " 

[15., τχῖπὶ 11 τχιν, 11]. 

111. Πολλὰς μὲν οὖν καὶ ἑτέρας προφητείας ἔχοντες 

εἰπεῖν ἐπαυσάμεθα; αὐτάρχεις χαὶ ταύτας εἰς πεισμονὴν 

τοῖς τὰ ἀχουστικὰ χαὶ νοερὰ ὦτα ἔχουσιν εἶναι λογισάμενοι 

[οἷς Μάττη,, χα, 9, 12 ϑαῖν.], καὶ νοεῖν δύνασθαι αὐτοὺς 

ἡγούμενοι ὅτι οὐχ ὁμοίως τοῖς μυθοποιηθεῖσι περὶ τῶν 

γομισθέντων υἱῶν τοῦ Διὸς καὶ ἡμεῖς μόνον λέγομεν, ἀχλ᾽ 
{ 
: 
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ΠόσΒῖνα ἀθναη }8 ὅθι ρΉδαν, οἱ ἐου δ Πρ 16 ΘΟ ἴθδβθγα.» 

[7] Ῥϑη8 486}}65. βοιραποθα δὲ ἀδὴδ. 4116]5. ομδιτηθηΐβ 

ἀοίϊνϑιί δΐγθ 165 πηδομδυίβ, ὁσομίοζ 66 σαὶ οδὶ 4Π δα58] ἃ 

ς68 537]6ῖ. [8]  ΟΙΟΙ : « [Θὰ νῸΡ 6 σοββογὰ ρ88 αὐ ἰδ ἔθα 

Ὧ8 5᾽ ἐἰοϊηάγα ρᾶ5. » [9] Εἴ ἀ]οῦβ 115. 86 γβαρθηϊ γοηΐ, πη815 

δὴ νϑίη. [10] Ε ψὰ ἀϊροηί οἱ 46 ἔδυοι 168 δα 18. φυὰπὰ 

115 νϑυτοπί νη 16 Ομνιβί ἀμη5 58 ρίοιτο 2 [,6 ργορμὸϊΐ 

Ζδομαρῖθ ᾿ΔμπΟμΟΘ. ἢ 665 ἐθΡΙΏ65 ; « {6 σομηΔηἀ6γ δὶ 

διχ χαδίρα νϑπίβ ἀθ γΓαββΘΠΉ]6Ρ π]65 δηΐδηΐβ ἀδρογβέβ, 

76 σοπητηδηάογαὶ δὰ νοπΐ ἀπ πον 46 [65 ρογίϑυ οἱ ἂὰ νοπὶ 

ἀπ βπἀ ἀδ π6 βᾷ8 165 υγόίον, [11] Ἐῤ 8οῦβ ἃ Τόβαβαίθηι, 

ϑῃιθηΐ, ΠΟ Ρ88 46 [ἃ ΒοιοΠθ οἱ ἢ Ὑ ἀρᾷ βΓαπα βέηι 
ἀ65 ἰδνυϑβ, πλδὶβ ὑπ ρόπηἰββθυηθηῦ ὅὰ συγ; 115. πΘ 

ἠδοϊηγοροηί ρ88 ἸΘὰγΒ νϑίθηηθηΐβ, πηδὶβ ἰΘ ΓΒ ΘΒργι δ, [12] 

119. 886 ρ)δϊπάρομ ὑγρὰ ἃ ἱρὴ, 115. τϑρράοροηΐ 66]}] 
41.115. οπί ρϑγοό δἱ 1185 ἀϊγοπέ : Ῥουγχαοὶ, ββ ρΏθαν, ΠΟῺΒ 

Υ̓Θ2-ΟῸΒ [αϊῦ οΥγοῚ ἰοΐπ ἀο νοΐγα νοΐ 9 [νὰ ρΊοῖγα ἀοῃΐ 58 
Εἰου Παϊθηΐ πὸβ ρὸγθβ οϑί ἀθνόπαβ ροὰΡ πΟΒ ἀπὸ ἰρπιο- 
ταϊπθ. Ὁ» 

1111. Νοὺβ ρουγγίοηβ. οἰΐαν βθδποοιρ 4 ααΐγοβ ρτὸ- 

ΡΒό[68; τη 815 ΠΟ 5 ΠΟῸΒ ἀγρδίθσοηβ οὶ, Ρουβαδάό ψὰ6 061185 

4186 ποὺὰβ ἄνθη δἰ]όριιόθβ βιΠβαπί ἃ σοπναίπουθ οθιχ 

αυὶ οπὲ ἄἀθβ οὐγβὶ 68. ροὰγ δῃΐθπαρα δὲ οουαρθθηᾶγθ. [15 

ΡΘιανϑηΐ νΟΙΡ ΘΧ-ΠεδΙΏ288, ΟΓΟΥ̓ΘΠ5- ΠΟΙ, Τα ἃ ἰὰ ΑἸ όγο ποθ 

ἀ8 σθ8. ἑαϊβθυγβ ἀ8 [8088 ψαὶ γασοηΐθης }᾽ εἰϑίοίγθ 468 

Ργέϊθπάυβ ἢἶβ 46 Ζθυαβ, ποὰβ ρουνοηβ ργουνοῦ 66 40 
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οὐχ ἀποδεῖξαι ἔχομεν. [2] "Τίνι γὰρ ἂν λόγῳ ἀνθρώπῳ 

σταυρωθέντι ἐπειθόμεθα, ὅτι πρωτότοχος τῷ ἀγεννήτῳ θεῷ 

ἐστι χαὶ αὐτὸς τὴν χρίσιν τοῦ παντὸς ἀνθρωπείου γένους 

ποιήσεται, εἰ υ»»ἢ μαρτύρια πρὶν ἢ ἐλθεῖν αὐτὸν ἄνθρωπον 

γενόμενον χεχηρυγμένα περὶ αὐτοῦ εὐρομεν χαὶ οὕτως 

γενόμενα ἑωρῶμεν, [9] γῆς μὲν ᾿Ιουδαίων ἐρήμωσιν, καὶ 

τοὺς ἀπὸ παντὸς ἔθνους ἀνθρώπων διὰ τῆς παρὰ τῶν 

ἀποστόλων αὐτοῦ διδαχῆς πεισθέντας καὶ παραιτησαμένους 

τὰ παλαιά, ἐν οἷς πλανώμενοι ἀνεστράφησαν, ἔθη, ἑαυτοὺς 

ἡμᾶς ὁρῶντες, πλείονάς τε χαὶ ἀληθεστέρους τοὺς ἐξ ἐθνῶν 

τῶν ἀπὸ ᾿Ιουδαίων χαὶ Σαμαρέων Χριστιανοὺς εἰδότες", 

[4] Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια ὑπο τοῦ προ- 

φητιχοῦ πνεύματος χαλεῖται ἔθνη, τὸ δὲ ἰουδαϊχὸν καὶ 
ἘΣ ΟΣ ἀπο κδελν ἢ 

σαμαρειτιχὸν φῦλον ᾿Ισραὴλ χαὶ οἶκος Ιαχὼδ χέχληνται. 

[5] Ὡς δὲ προεφητεύθη ὅτι πλείονες οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 

πιστεύοντες τῶν ἀπὸ ᾿Ιουδαίων καὶ Σαμαρέων, τὰ προφη- 

τευθέντα ἀπαγγελοῦμεν. ᾿Εἰλέχθη δὲ οὕτως" « Βὐφράνθητι 

στεῖρα ἡ οὐ τίχτουσα, ῥῆξον καὶ βέησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα, 

ὅτι πολλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν 

! ἄνδρα» [1βαῖϑ, ιν, Ἶ]. ἶ 6] ΓἜρημα γὰρ ἦν πάντα τὰ 

ἔθνη ἀληθινοῦ θεοῦ, χειρῶν ἔργοις λατρεύοντα᾽ ᾿Ιουδαῖοι 

οντες τὸν παρὰ τοῦ θεοῦ λόγον διὰ δὲ καὶ Σαμαρεῖς, 

ὧν προφητῶν παραδοθέντα δἁὐτοῖς χαὶ ἀεὶ προσδοκήσαντες 

τὸν Χριστόν, παραγενόμενον ἠγνόησαν, πλὴν ὀλίγων τινῶν 

οὺς προεῖπε τὸ ἅγιον προφητικὸν πνεῦμα διὰ Ἡσαΐου 

σωθήσεσθαι. [1] Εἶπε δὲ ὡς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν' « Εἰ 
Π 
" 
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ποιβ ἀνθηφοῃβ. [2] (ομιηθηΐ σΡΟΙΡΙ Ομ 5- θα 5, 6 οἴοί, 

4α ἢ οὐπιοβό θ8. 16 ργοπαῖον πὸ ἀπ Πῖθα ποὴ Θηρϑηαρό, 

οἵ φιὶ] ἤαρθγα ἰοαΐ 16 θη πιαπηδίη, 51 ΠΟῸᾺΒ 6 ΨΟΨΙΟΩΒ 

τόα]!βόββ. 46. ροὶπξ δῃ ροίηΐ ἐοιίοβ [68 ργορπόξιθ5. [αιίοβ 

ἃ 806 5π]θὲ ἀναηΐ 50η ἱποαρηδίοη, [3 ἃ ἀόναβίαίίου ἀδ 

1ὰ δυάόο, 165. ποιηπιοβ (6 ἐοιέθβ 165 πδίίοπβ θυ θραββαηΐ 

18 ἀοοίγνίηθ ἀθ 8565 ἀρδίγββ, γβῃηοποϑηΐῦ ἀὰχ ἈΠΟΙΘΠΠΘΒ 

οοαΐατλθβ ἀδη5.1656116}165 115 5᾽ ἐξα]θη!, ὀρ ατόβ, 81 ΠΟῸΒ Π6 

ΠΟΙῚΒ ΟΥΙΟΤΒ ἢ Ο5- τη δη165, οἱ οοίίο ἴοι] 46 ἀθηῖ1}5, ομγό- 

ἀἰθὴβ ρ᾽πι5 ΠΟ ΡΘαΧ δὲ Ρ}5 Β᾽πβοῦσθα 46 Οθαχ {αὶ βοηΐ 

ἀ᾽οσρῖπθ }αῖνϑ οὐ βαπηδριίαῖπο ὅ. [6] ἘΒρνιῖ ρρορμόξααβ 

ἌΡΡΘΙ]ο ΘμΉ118οπ{65165 Δα ΡΟ Β ΓΆΟΘ8 ἀ ΠΟΤ Π165 : 168 ΠῚ] 0118 
46 Τυ6ό68 εἰ 48 ϑαπιαγιθ βομί ἀρροϊέθβ βγδὶ] οἵ τιαϊβοῃ 

ἀθ ὅδοοβ. [5] Οὐπηπιθ 1 [ὰξ ἀμποποό 4} Υ Θαγ αὶ! Ρ] 5 46 

σγουΔΠ.5 Ομ 6585 ΡΒ η0115 46 ΟΠ62 [68 Ψυ]5 οἱ 168 ϑατηδτὶ- 
ἰαῖηβ, ΠΟῸΒ ΓΆΡΡογίβθγομβ οδίίθ ργορβό!8. Ε}}6 δϑί σοθςτθ 

Θἢ ΟΟΒ ἰθῇῃθ8. ; « Πό)]ουιββθζονοιβ, νΟ 8 411 δίο8 

βἰόν!]6 οἱ αὶ πάνθ ρᾷ8 ἀ᾽ϑηΐαπίβ : ὁο]αίθΖ Θ ΟΡἹΒ ἀθ οἷ, 

νουβ 4] π᾿ Θηΐδηΐθ, ρᾶ8, οἂγ ᾿᾿όρουβθ Δρδηάοπηόθ διιγὰ 
ΡΙὰ5. ἀ᾽ ϑηΐδηΐβ 6 66116 {αὶ ἃ ππὶ ὄρουχ. » [6] Οβί(ε 
Δραπάοπμῃόθ, ο᾽ ἐϊαϊέ.1α (ἀϑμ 16, αὶ π6 σομπαΙββαϊί ΡΒ 

6 νγὰὶ Πῖθιι, δἱ ψυὶ δάογαϊν 1868 σανγβ 465 χηδῖηβ ἀθ5 

Βοπμ.65 : δὲ 165. π|ἴ8 δἱ 168. ϑατηδυι[ἰηβ, 41 ἀναϊθηΐ 

τορι 468 ργορμιδξαβ 18 ρϑγοὶβ ἄ6 Πΐθι, αὶ αὐλθη αἱ θηΐ 18 

ΟΠ εῖβέ, π βυγθηξ ρ88 16 τθοοππαῖίγα ἃ βοὴ ἀνὸποιηθηΐ, 

δχοθρίό πὴ ρϑίϊ ποῖιργο ἀοηΐ 16 βαϊπί Εβρνὶ ργορμόϊαι 
ΔΠΠΟΠΟΘ ἴ6 βα πὲ ραν ἰβαῖθ. [7] [6 ρυορῃὸΐε 168 ἰαἱΐ 
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μὴ κύριος ἐγχατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα χαὶ 

Γόμοῤῥα, ἂν ἐγενήθημεν » [15.,1,.3]. [8] Σόδομα γὰρ χαὶ 

ὀμοῤῥα πόλεις τινὲς ἀσεύῶν ἀνδρῶν ἱστοροῦνται ὑπὸ 

οὶ χαὶ θείῳ καύσας ὁ θεὸς 

γὸς τῶν ἐν αὐταῖς σωθέντος πλὴν 

Μωυσέως γενόμεναι; ἃς πὺ 

χατέστρεψε, ινηδενὸ 

ἀλλοεθνοῦς τινος Χαλδαίου τὸ γένος, ᾧ ὄνομα Λώτ᾽ σὺν 

ᾧ καὶ θυγατέρες διεσώθησαν. [9] Καὶ τὴν πᾶσαν αὐτῶν 

χώραν ἔρημον χαὶ χεχαυμένην οὖσαν καὶ ἄγονον μένουσαν 

οἱ βουλόμενοι δρᾶν ἔχουσιν. ἀὐῈ ὃς δὲ χαὶ ἀληθέστεροι 

οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν χαὶ πιστότεροι προεγινώσχοντο, ἀπαγ- 

γελοῦμεν τὰ εἰρημένα διὰ Ἤσαϊου ποῦ: προφήτου. [11] 

Ἔφη δὲ οὕτως" « Ἰσραὴλ ἀπερίτμητος τὴν καρδίαν; τὰ 

δὲ ἔθνη τὴν παρ αν » [{ΈΒΈΜ|Ε, τσ, 26]. [12]᾿ 'ὰ 

τοσαῦτα γοῦν ὁρώμενα πειθὼ χαὶ πίστιν τοῖς τἀληθὲς 

ἀσπαζομένοις χαὶ μιὴ φιλοδοξοῦσι μιηδὲ ὑπὸ παθῶν ἀρχομέ- 

γοῖς μετὰ λόγου ἐμφορῆσα! δύναται. : 

ΓΝ. Οἱ δὲ παραδιδόντες τὰ μυθοποιηθέντα ὑπὸ τῶν 

ποιητῶν οὐδεμίαν ἀπόδειξιν φέρουσι τοῖς ἐχμανθάνουσι νέοις; 

χαὶ ἐπὶ ἀπάτῃ καὶ ἀπαγωγῇ τοῦ ἀνθρωπείου γένους 

εἰρῆσθαι ἀποδείκνυμεν κατ᾽ ἐνέργειαν τῶν φαύλων δαιμόνων. 

[2] ᾿Ακούσαντες γὰρ διὰ τῶν προφητῶν χηρυσσόμιενον 

παραγενησόμενον τὸν Χριστόν, καὶ κολασθησομένους διὰ 

πυρὸς τοὺς ἀσεθεῖς τῶν ἀνθρώπων, προεδάλλοντο πολλοὺς 

λεχθῆναι γενομένους υἱοὺς τῷ Διΐ, νομίζοντες δυνήσεσθαι 

ἐνεργῆσαι τερατολογίαν ἡγήσασθαι τοὺς ἀνθρώπους τὰ 

περὶ τὸν Χριστὸν χαὶ ὅμοια͵ τοῖς ὑπὸ τῶν ποιητῶν λεχθεῖσι. 
' 
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ΡΆΑΡΙΘΡ αἰηϑὶ : « 81 16 ϑϑίρῃθυσ πθ ποιβ δ 1αἰββό ὑπ 

ΒΘΙΏΘΗΩΘΘ, ΠΟΙῚΒ ΒΘΙΙΟΏ5 ἀθνυθπαβ σοπηπθ ϑοάοιηα οἱ 

ἀομπογρμθ, » [8] ϑοάομηθ οἱ οιπουτμθ Ξοηΐ ἀθιιχ 
ν11165 ᾿πηρῖθβ. ἀοπί ρᾶγ]θ Μοῖβθ, 4ὰ6 Ὀῖθα ραΐηᾶ ρᾶν 16 

ἴϑα οἱ 16 βοαΐγθ. Ῥβυβοῆῦπθ οἷν ἕαΐ βαινό, Θχοθρίό ὑπ 

ὀϊδηρον (μαϊάόθῃ, ποπημό [,οἱ,, χὰ ὄσπϑρρᾶ ἄνϑο 8885 

81165. [9] Τουῖθ θὰ οομέρόθ γϑία ἀόβογίθ, θεά]όθ οἱ 

5ίόγ!]6 : οα ῥϑυΐ 5᾽6ῃ σοηναίποΡα, 8] "θη νϑαΐ. [10] Ὥϊθα 
Ργόνογαϊ! 406]65 δ {}15 βϑσαϊθας ΒΊθὴ ρ] 5 βιποὺγδβ δ ρ] 5 
Βἀ 168 : 16 ργορμιδία 5αἴθ δι θὲ ἰότποίῃ. [11] οΪοὶ 565 
ῬΆΡΟΪΟΒ : « ϑρδδ] ϑϑί. ἱποίγοοποὶβ ἀπ οαθὰν : [65 (θη 6115 
ὯΘ 50ηΐ ἹΠΟΙΡΟΟΠΟΙΒ 4π6 ἀπ ργόριοσθ. » [12] Τοὺβ 665 

όπιοϊ ΠΔρ65 ρϑανθηΐ σογίϑιπϑηηθηΐ ργοά αἶτθ ππθ [0] οἱ 
ἀη86 σοηνίοίομ ταίβοθπα}}]6. Οἤθ5 σθὰχ αὶ αἰπηθηὶ [8 

νόγό, δὲ φὰ πθ βοὴΐ ρὰβ ϑβοίανοβ ἀθ 1 ορίῃηϊοι οὰ ἀθ 
Ιθυγβ᾽ ρα Β5: 8. 

ΕΝ. ἀβδὺχ αἱ δπβοὶρηιθηΐ δὰχ 665 β6 5 165 [468 
ἀ658 ροὸδέοβ. π᾿ ἀρρογίδῃί δισαηθ ργθανθ ἃ ᾿ἀρρι ἀ6 
Ἰρηγβ γόοὶίβ. ΝΟ 5. τη ΓΘΓΟΩΒ. 416 66 βοηξ 465 ἰηνϑη- 

ἴιοπ5 465 ἀόπιοῃβ ΡΟ ἔπΌΤΡῸΡ οὗ ἔβϑγου 1865 ΒΟΙΏΤΊ68. 

[2] ϑδομδηὶ ρᾶγ 165 Ῥρορμδίοϑ 406 16 Ομνῖβὲ ἀδναῖξ 

νϑηΐρ δῇ 408 165 ᾿πηρῖ65 βογαϊδηβ ριῃῖβ ρὲ 16 ἔδα, 115 

πλγθπῦ δὴ δνϑηΐ ἢ ρναπα Ποῖργθ 46 Ε]8 ἀ6 Ζθυβ, 
ἄδη5 [Θβροῖγ. 4.}}8 ροιγγαϊθηΐ ἔδίγθ ῥϑϑβθσ δυργὸβ 465 
Ποχητηθ8 1 μἰβίοιτε ἀὰ ΟὨρῖβὲ ρον ἀπ ἴα0]6. βθπῃ 0 ]8}}68 

υδτιν. --α Αροϊοσίθε. 8 
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[3] ΚΚαὶ ταῦτα δ᾽ ἐλέχθη καὶ ἐν Ἕλλησι χαὶ ἐν ἔθνεσι 

πᾶσιν, ὅπου μᾶλλον ἐπήκουον τῶν προφητῶν πιστευθήσεσθαι 

τὸν Χριστὸν προκηρυσσόντων. [6] Ὅτι δὲ χαὶ ἀχούοντες 

ὧν προφητῶν λεγόμενα οὐκ ἐνόουν ἀνριδῶς, ἀλλ 

ἐμιμήσαντο τὰ περὶ τὸν ἡμέτερον Χριστόν, 

τ 

ὡς πλανώμενο! 

ῦ διασαφήσομιεν. [Ὁ] Μωυσῆς οὖν. ὁ προφήτης, ὡς προέφη- 

ρεσθύτερο "ὰ πάντων συγγραφέων [0880. Χιιν, 8], 
᾿ χαὶ δι᾿ αὐτοῦ, ὡς προεμηνύσαμεν [ὁῆ8ρ. χχχπ, 1], 

προεφητεύθη πρὶ « Οὐκ ἐχλείψει ἄρχων ἐξ. Ἰούδα καὶ 

ἡγούμενος ἐχ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπό 

χαὶ αὐτὸς ἔσται προσδοχία͵ ἐθνῶν, δεσμεύων πρὸς ἄμπελον 

τὸν πῶλον αὐτοῦ, πλύνων τὴν στολὴν αὐτοῦ ἐν αἵματι 

στ ἀξυλῆς; » ΠΙᾺ ΧΗΣ, “Ὁ: ἘΠῚ νὰ ούτων οὖν κῶν 

ἔφασαν γεγονέναι υἱὸν τοῦ “Διός, εὑρετὴν δὲ γενέσθαι 

ἀμπέλου παρέδωχαν, καὶ οἶνον ἐν τοῖς μυστηρίοις ὑτοῦ 

ἀναγράφουσι, καὶ διασπαραχθέντα αὐτὸν ἀνεληλυθέναι εἰς 

οὐρανὸν ἐδίδαξαν. [1] Καὶ ἐπειδὴ διὰ τῆς Μωυσέως προ- 

φητείας οὐ ῥητῶς ἐσημαίνετο, εἴτε υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ παρα- 

γενησόμενός ἐστι, χαὶ εἰ ὀχούμενο, 

μενεῖ ἢ εἰς οὐρανὸν ἀνελεύσεται, 

χαὶ ὄνου πῶλον καὶ ἵππου σημαίνειν ἐδύνατο, μὴ ἐπιστά- 

μένοι εἴτε ὄνου πῶλον ἄγων ἔσται σύμρολον τῆς παρουσίας 

αὐτοῦ εἴτε ἵππου ὃ προκηρυσσόμ. μενος, χαὶ υἱὸς θεοῦ ἐστιν, 

ὡς προέφημεν [οῆϑρ. Χχι, 23], ἢ ἀνθρώπου, τὸν Βελλε- 

ροφόντην χαὶ αὐτὸν ἐφ᾽ ἵππου Πηγάσου, ἄνθρωπον ἐξ 

Ϊ 
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ἃπχ ἰπνθηίοηβ 4685 ροὸίοβ. [8] Πκ γόραπαϊγθηί 065 γόο [8 
ΟΠ6Ζ2 165 ἀτγϑοβ εὐ 165. (ἀθη}}15, Ἰὰ βαγίου! οὐ 115 βανδϊδηΐ 

ΡΔΡ 165. ρρορμὸξοβ αὰὰ ἢ ὁροῖγαιῖ δὰ Ομ γιβί. [4] Μ415 οθ5 
Ρτορβόι(ϊ85 ψαὶ σοημαἰββαίθη, 118. πθα ΘΟΠρΡΘΠδίοι 

Ρᾶ5 Ῥίοῃ 18 βθη8, δἱ 115 ἐπηιξαϊθηΐ ἃ σοῃ 'δίθμηρβ 66; 

αυἱ 6 ἀϊ 486 ποίγβ (Ἡριβί, ; ποὰβ 8Π]10π8 νοι 16 πποπί γον. 

[5] Μοῖββ, 16 ρ᾽υβ ἀποίθῃ 465 ἐουϊγαίηβ, ΘοπηπΊ6. ΠΟᾺΒ 

1 ἄνοηβ αἰξ, ἀναϊὲ [410 ὁο.16 ργορμέξιβ ψὰ6 ποθ ἀν ΟΒ 
ἀἐ]ὰ οἰξέθ : « ἢ πθ πιᾶμάαθγα ρὲ 46 ρῥγίποθ ἀθ {πά4ἃ, 

Ὧἰ 46 ομϑῖ 486 88 ὕϑοθ, {ιβα ἃ 66. 4186 ν]6Πὴ6 ΟΘ]ἃ! ἃ 

41 1 ἃ ὀξέ γόβοννέ; δὲ σϑία!-Ἰὰ βθνὰ 1᾿δέζθηΐο 465 πὲ- 

ἰοπβ : 1] αἰξδομθια βοὴ ρου]αίῃ ἃ 18 νἱρπθ, οἕ 11 ἰᾶνϑγᾶ 
88 ΤΌΡ6 4818 16 5Β8ηρ᾽ 46 ἰὰ σγᾶρρθ. » [6] 1,88 ἀόπιοπϑ, χαὶ 
ἀν διδηΐ Ομ Πα Ιββάηοθ 46 οοἔίΘ ργορῃόξθ, Ξαρροβόγϑηΐ ὑπ, 

ίοηγβοβ, 818 46 Ζθιιβ; }|5 ρρό οπάϊνθηΐ (}} ἀνα ἀόσοι- 

νϑγί ἴδ νΊβτι : 115 ἰηἰγροάυ!διρθηΐ 16 νίῃ (οἵ, ἠπέν.. 8 19) 

Δ 588 τη γϑίδΓοβ, οἱ 115 ϑηβοιριῃὸγοηΐ 4α᾽}} τποπία ἀπ οἷο], 
ἀργὸβ ἀν ΟΙΡ ὁό τ18. ὁπ. ρἰὸθ65. [7] ΠΔη8 1ὰ ργορῃέξιο 46 
Μοῖββ, 11 μ᾿ θϑί, ρ85 αἱ οἱ αἰ ρθηιθῃί, 5] 66] 1] χαϊ ἀοἱξ γϑηὶν 

οϑί Η18 46 Πίθα, πΙ, 5]; τηϑηδό βὰν ὁ6. ρομ]αίη, 1] ἀ οἷ 

ῬΟϑίβΡ 50} 18 (6ΥΓ6, Ὅὰ πΙοηΐοῚ ἃ ΟΙ6], Π)᾽᾽ δαέρο ραν, 68 

ποτὰ ἀθ ρουϊαίῃ ρϑυΐ β᾿ΔρρΙΌΘν 80.551 Βῖθη ἃ ὰἢ ἂμ 

αα ὰ ἀπ ὁμθν8]. ΝᾺ βδομαπί ἀοῃς ρ88 51 6618] 4111 ἐἰαὶξ 

δηποπού ἀδναιί τηϑηϊΐθβίθε. 588 ργόβθποθ τηοηΐά 5} ἢ 

ἂπθ οἷ ΒῸΡ π᾿ ὍΠμΘναὶ, 51] βοραὶί [15 46 Ὀϊθα, σοπηη 

Ὡοὰ5 ᾿᾿ΔνΟτΒ. ἀ1ὺ ρ]ὰ8 πϑυΐ, οὐ Η]8 ἀἰΐἿἢ Πομλπιθ, 165 
ἀόπιοῦβ γδοοηέδγθηΐ 46 Βϑ]]όροριιομ, ποιηπια οὐ 615 
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ἀνθρώπων γενόμενον, εἰς οὐρανὸν ἔφασαν ἀνεληλυθέναι. 

δὲ ἤχουσαν διὰ τοῦ ἄλλου προφήτου Ἡσαΐου 

διὰ παρθένου τεχθήσεται χαὶ δὲ 

τὸν ϑυβδνθνι τὸν Περσέα λεχθῆναι προεδάλ- 

1 Καὶ ὅτε ἔγνωσαν εἰρημένον, ὡς προλέλεχται ἐν 

ταὶς προγεγραμμέναις προφητείαις « ᾿Ισχυρὸς ὡς γίγας 

δραμεῖν ὁδόν» [Ῥ5. χν (ΧΙΧ), 6], τὸν Ἡραχλέα 

ἰσχυρὸν χαὶ ἐχπερινοστήσαντα τὴν πᾶσαν γῆν ἔφασαν. [10] 

Ὅτε δὲ πάλιν ἔμαθον προφητευθέντα θεραπεύσειν αὐτὸν 

πᾶσαν νόσον χαὶ νεχροὺς ἀνεγερεῖν τὸν ᾿Ασχληπιὸν παρή- 

Ἧι Ὁ αι ἢ : ἐΣ 
ἐπί τινος τῶν λεγομένων υἱῷν 

τοῦ Διὸς τὸ σταυρωθῆναι ἐμιμήσαντο᾽ οὐ γὰρ ἐνοεῖτο 

αὐτοῖς, συμδολιχῶς, ὡς προδεδήλωτα! [οἵ. οδαρ. Χχχν, 

6], τῶν εἰς τοῦτο εἰρημένων πάντων λελεγμένων. [2] 

Ὅπερ, ὡς προεῖπεν ὁ προφήτης, τὸ μέγιστον σύμδολον τῆς 

ἰσχύος χαὶ ἀρχῆς αὐτοῦ ὑπάρχει, ὡς καὶ ἐκ τῶν ὑπ᾽ ὄψιν 

πιπτόντων δείανυται᾽ χατανοήσατε γὰρ πάντα τὰ ἐν τῷ 

χόσμῳ, εἰ ἄνευ τοῦ σχήματος τούτου διοικεῖται ἢ χοινωνίαν 

ἔχειν δύναται. [9] Θάλασσα μὲν γὰρ οὐ τέμνεται, ἣν μὴ 

τοῦτο τὸ τρόπαιον, ὃ χαλεῖται ἱστίον, ἐν τῇ νηΐ σῶον μείνη" Ὁ 

Ὡ ἢ δὲ οὖχ ἀροῦται ἄνευ αὐτοῦ" σχαπανεῖς δὲ τὴν ἐργασίαν 

οὐ ποιοῦνται οὐδὲ βαναυσουργοὶ ὁμοίως εἰ μὴ διὰ τῶν τὸ 

σχῆμα τοῦτο ἐχόντων ἐργαλείων." [4] Ῥὸ δὲ ἀνθρώπειον 

σχῆμα οὐδενὶ ἄλλῳ τῶν ἀλόγων ζώων διαφέρει, ἢ τῷ ὀρθόν 

τε εἶναι καὶ ἔχτασιν χειρῶν ἔχεν χαὶ ἐν τῷ προσώπῳ. ἀπὸ 
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ἀδ5 ποπιθλθβ, τηοπία ἂὰ οἷ61 βὰν [6 σβϑναὶ Ρόραβε: [8] 

15 ἀναῖοῃι ἀρργὶβ μὰν 16 ργορμὸίθ 1βαἴθ. 4 16 Ομ γὶβί 

ἀθναι! παν ἀΐππο νίθρρα δ β΄ ὀϊθυϑὺ ἅι οἷδὶ ρϑ1 8ᾶ 

ΡΙΌΡΡΘ ρα ΐββαποθ ; δὲ 1158 ἱπηδρὶ πόγοπί 1 αἰδίοῖρο 48. Ρϑν- 

56. [9] 115 βαναϊαπέ αὶ! ὀξαϊε ἀϊὲ ἀἀπ5 165. ργοριόϊ85 

οἰξόθβ ρ'ιὰβ μδαΐξ ἢ « ΕῸγὲ σομλπια απ σόδηξ 40] 5᾽ ἐϊδποα 

ἄδηπβ ἴὰ σαγγιὸγα», οἱ 115 γαοοπίόγθηΐ αὰθ ἰὸ βόαμί Ηδε- 

σα]θ ἀναῖξ ρατοοαγα ᾿᾿ππίνογβ. [10] 115. ἀναϊθῃξ Δρργὶβ 

ἀιι58ῖ χι8, α ἀργὸβ [68 ργορῃόξίο5, 16 (Πρῖδέ ἀθναῖί ραό- 

ΕΓ ἰουΐθβ 165. πιά α 165. δὲ γϑϑϑαβοιίον [65 τηογίβ, δὲ 118 

ποϊγθμΐ 6ῃ βοὸπθ Αβοϊόρίοβ. 

τ. Μαίβ Ἰαπιοὶβ, ἀδῃβ Ιθατγβ οοπίγοίδροῃβ, 115 ἡ οπὶ 

αἰἰγιριιό ἃ ἀιιοαῃ 4685 ργέΐξθπαυβ 818 46 Ζθιιβ. [8 Βα ρρ!ῖοθ 
ἀθ ἴὰ ογοῖχ. [15. πὸ ροχναΐθπξ δὴ ἁνοὶν 1[Ἰάόθ, δῦ, 

ΟΠ ΠῚ ΠΟῸΒ 1 ἀνοηβ τηοπίγό, ἰοιέ ο6. 4] ναι ὁϊό ἀπ 

Β1Π 68 Βιι]θὺ ὀΐα!1 Θγπιρο] ααθ. [2] Ο᾽ ὁ8ὲ ἰὰ, οΘομαπιθ ρᾶτὶθ 
16 ργορπὸΐᾳ, 16 στη βῖρπο ἀθ 18 ἴογοθ οἱ 46 ἰὰ ρυ ΐϊϑϑαποθ 
4 Ομγιβέ, νουβ θη ἰγοινος ἰὰ ρυδανα ἄδηβ 168 οδ]ϑίβ 
αἱ (Ομ θῃΐ ΒΟ νῸ5 Β6η8 (οἱ, {πέν.. 8.19). Ἠέό ἢ 1586Σ, οἱ 

νΟΥΟΖ 51 τίθη ἀλπ5 16 τἀομάθ ρϑαΐ οχί βίου δὲ ἔου πῖον ὰῺ 
ἰουΐ 5808 66 βίρμϑ. 

ῬΒόθ, 5οὰ5.1ὰ ἰογηηβ ἀθ ἃ νοἱ]δ, πὸ β᾽ ἐϊὸνϑ ᾿πίδοί βὰν [8 

Ὠανῖρο Ὁ Ρϑαΐτοη ἸΑΡΟΌΡΘΙ 5808 18 ογοϊχ  [,65 ρί οηπί  Β, 

9] Ρϑυΐτου ἴθ ματα ἰὰ πλθΡ, 51 οα ὑγο- 

168 πιδποθανροβ ρθανθη!- 118. ἔγαν 1} } 8 5808. ἰπβίγαπηθηΐ5 

481 αἰΐδοιθηὶ οϑἰίθ ἔοόγηι [4] ΠΡ πσππιθ πηθπιθ μη αἰ δγθ 

ἀ᾽αϑρϑοῦ 468 'διαῖγθβ ἀπ᾽ πηϑχ 6 ρᾶγοο ΕἾ 56. {ἰ6πὲ 

ἀνοῖξ οἵ χὰ Ρϑαϊ ὀΐθηαγα 165 τηϑΐη8, 4118 16 πθζ, ργοό- 



- ΠΥ], ἃ 118 ρβεμιθε ἀροπῦσιε, ΓΝ], 

Μὴ . 
μενον μυξωτῆρα ἀλτὰ 

τί τῷ ζώῳ, καὶ οὐδὲν ἄλλο δείχ' 

ἢ τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ. [9] [Καὶ διὰ τοῦ προφήτου δὲ 

ἐλέχθη οὕτως « Πνεῦμα πρὸ προσώπου ἡμῶν χριστὸς 

κύριος » [Καπιοπέ,, τν, 20]. [6] Καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῖν δὲ 

σύμδολα τὴν τοῦ σχήματος τούτου δύναμιν δηλοῖ, λέγω δὲ 

τὰ τῶν οὐηξίλλων χαὶ τῶν τροπαίων ὶ 

ὑμῶν πανταχοῦ γίνονται, τῆς ἀρχῆς καὶ 

ἐν τούτοις δεικνύντες, εἰ καὶ μιὴ νοοῦντες 

Καὶ τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἀποθνησχόντων αὐτοχρατόρων τὰς εἰκόνας 

διὰ γραμμάτων 

ονομάζετε. [8] ΙΚαὶ διὰ λόγου οὖν χαὶ «σχήματος! τοῦ 

φαινομένου, ὅση δύναμις, π 

γέγονε χαὶ πεπέρανται. 

ΠΥῚ. Οὐχ ἠρχέσθησαν δὲ οἱ φὰ 

σεως τοῦ Χριστοῦ εἰπεῖν τοὺς λεχθ 

εἰδή, φανερωθέντος αὐτοῦ ἐθνδ γενο- Διὰ γεγονέναι, ἀλλ᾽ 
Σ, 

μένου ἐν ἀνθρώποις, χαὶ ὅπως διὰ τῶν προφητῶν προ [ χε- 

κήρυκτο ἔμιαθόν καὶ ἐν παντὶ γένε. πιστευόμενον χαὶ προσ- 

δοχώμενον ἔγνωσαν, πάλιν, ὡς προεδηλώσαμεν [οἷ. οδαρ. 
ἴ 

ΧχΥιΙ, 2 5ῃϊν. προεδάλλοντο ἄλλους, Σίμωνα μὲν καὶ 

Μένανδρον ἀπὸ Σαμαρείας, οἵ καὶ μαγιχὰς δυνάμεις ποι 

σαντες πολλοὺς ἐξηπάτησαν χαὶ ἔτι ἀπατωμιένους ἔχουσι. 

[2] Καὶ γὰρ παρ᾽ ὑμῖν, ὡς προέφημεν, ἐν τῇ βασιλίδι ἵ 
ἹΡώμῃ ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος γενόμενος ὁ Σίμων καὶ τὴν 

Ϊ 
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παϊποπΐ, ογρᾶμῃθ 46 [8 γθβριγαίοη νι ]6, ἔγᾶθθ ἀπ ογοὶχ 

88 τ] θὰ ἀὰ νίβαρο. [5] Αὐδϑὶ 16 ρῥγορμὸξο 8ἃ-{-1} αἱ : 

« 18 Βο0}Π8 ἀβ ποίγο ἴαοο δὲ 16 Ομγιβῇ ποίγθ 861- 
ξηθαν. » [6] ὕουβ ἅνθΖ 881 465 5ίθη 65 ᾧῃ] ἀϊβοηΐ [ἃ 
Ρυΐβδδηοθ ἀ6 8 ογΟΙχ, 16 νθὰχ ἀϊγθ 165 ὀϊθηαραβ οἱ 165 
ἰρορβιόθβ χὰ ργόοδάθηϊ ραγίου! νὸβ ἃυπιόθβ. ὅ8η8 118 
ψγοῦϑ νοῖ8 6η ἀοιθ6χ, νου πιοη τα 406 ἃ ΟΥΟΙΧ οδϑί 

αἰη5ὶ.]6 βίρτιθ 46 νοίγβ ρυΐϊββθηοθ δὲ 46 νοίγε ἴογοαβ, [7] 
Ουδπά νο5 ΘΙΠΡΘΓΘῈΓΒ Βοηΐ τηογίβ, οἾοϑί βοὶβ οδίίβ ΓΟ ΡΠιθὶ 

416 νουβ ΘΟΏΒΒΟΓΘΖ ἰΘΌΓΒ ἱΠ]8ΡῈΒ δὲ 8 νοὺβ 185 ἀἰνίη!- 

8362 ἀδη8 168 ᾿πβογιρίοη8. [8] ΝοὺΒ ἀνοπβ Ομ Θρομό ἃ νοιβ 
σοηνϑίπογθ, ἃπίδηξς 4 Ἢ ποὰβ ἃ ὁξΐό ροββίθ 8, ρᾷῦ 668 

ΔΡΡ τη Θηΐ8, Θἢ νΟι8 τποπίγαηϊΐ 1 ρα ΐϊδβαποθ 468 66 βίρῃθ. 
Νοὰβ π᾿ ΔΌΡΟΩΒ ΓΙΘΩ ἃ ΠΟΙῚΒ ΣΘΡΓΌΘΗΘΡ, 51 νοὰΒ τϑδϑίθχ 

ἱπογόα]65, ΟἂΡ ΠΟῚΒ ΔΌΓΟΠ5 ἴα! ποίγθ ἀονοῖν. 

ΕΝῚ. 1,68 ἀδῃηοηβ πθ 86 οοπίθηϊόγθηΐ ρὰβ ἃ Ἰηνθπίθγ 

ἃνϑηῦ 1ὰ νοπὰθ ἀπ (δγιδί ἔουβ 665. ργόϊθηπιβ 8]8. 46 

Ζθιιβ. Αργὸβ 88 τηδῃηϊοβίδιϊοη. οἱ βοὴ ἀνὸπϑιπθηΐ ρϑγπιὶ 

165 Ποιημη68, βϑοῃαπί ρδ 168 ργορμὸϊθϑ ἰοαί ὁ6 4} ὁξαϊὶ 
δΔηποποθ ἃ 800 8076, δἱ νογαπέ. «}} ὀΐαϊί 1ἃ ἴοὶ οἱ 

Τα οηΐα ἀθ ἰοαΐθα 165 μαΐοηβ, 115 βιιβοὶ ἰὀγθηξ, σΟΠγΠγ6 

ΠΟὰΒ ἢ ἌνΟΙΒ5 ΟἹ ρΡ᾿ὰ5 μαμΐ, αἰ απ γθ5 ἱπηροβίθαγβ, δι πιοη οἱ 
Μόπαπαγθ ἀβ ϑ'8πΊ8 116, αὶ, ΡᾺΓ 168 ργθβέϊρβϑ 4618 τη ϑρῚ 6, 
βόαυϊδίτϑηΐ δὲ πη δἰ πε! θα μθηΐ ΘΠΟΟΥΘ ἀ8Π5] ΘΡΎΘ θα σοαρ 

4 Βοιησαββ. [23] Νοὺβ ᾿'άνοπβ ἀδ]ὰ ἀϊξ, δίπιοη νἱηΐ αυρτὸβ 

ἀδ νουβ ἀδῃ8 οοἴΐο ν1}]16 ἱπηρότγ!α]6 46 σιῃδ βοι8β Οἰδυθ 

(έδβαν, ΠῚ δχοϊξα ὑπὸ (6116 δαἀπηϊγαξίου ράγηιὶ 16 ϑόπαϊ οἱ 



120. ΡῬΒΕΒΜΙΝΕΕ ἈΡΟΠΟΘΙΕ, ΠῚ; 8..:: 

ἱερὰν σύγκλητον χαὶ τὸν δῆμον Ρωμαίων εἰς “τοσοῦτο κατε" 

πλήξατο, ὡς θεὸν νομισθῆναι χαὶ ἀνδριάντι, ὡς τοὺς ἄλλους 

παρ᾽ ὑμῖν τιμωμένους θεούς, τιμηθῆναι. [3] Ὅθεν τήν τε 

ἱερὰν σύγκλητον καὶ τὸν δῆμον τὸν ὑμέτερον συνεπ' τιγνώμονας 

ταύτης ἡμῶντῆς ἀξιώσεως παραλαθδεῖν αἰτοῦμεν, ἵν᾽, εἴ τις 

εἴη τοῖς ἀπ᾽ ἐχείνου διδάγμασι κατεχόμενος, τἀληθὲς μαθὼν 

τὴν πλάνην φυγεῖν δυνηθῇ. [4] Καὶ τὸν ἀνδριάντα, εἰ 

βούλεσθε, καθαιρήσατε. 

1011: Οὐ γὰρ μὴ γενέσθαι τὴν ἐχπύρωσιν ἐπὶ κολάσει 

τῶν ἀσεδῶν οἱ φαῦλοι δαίμονες πεῖσαι δύνανται, ὅνπερ τρό- 

πον οὐδὲ λαθεῖν τὸν Χριστὸν παραγενόμενον ἴσχυσαν πρᾶξαι, 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μόνον, τοὺς ἀλόγως βιοῦντας καὶ ἐμπαθβς ἐ ἐν 

ἔθεσι ἡ οΣ τετραμμένους χαὶ φιλοδοξοῦντας ἀναιρεῖν 
“Ὁ ᾿ 

ἡμᾶς χαὶ μισεῖν, δύνανται ποιῆσαι" οὺς οὐ μόνον οὗ μισοῦ- 

μεν, ἀλλ᾽, ὡς δείκνυται, ἐλεοῦντες μεταθέσθαι πεῖσαι βου- 

λόμεθα. [2] Οὐ γὰρ δεδοίκαμεν θάνατον, τοῦ πάνέως ἀπο- 

θανεῖν ὁμολογουμένου, καὶ μηδενὸς ἄλλου χαινοῦ ἀλλ᾽ ἢ 

τῶν αὐτῶν ἐν τὴδε τῇ διοικήσει ὄντων᾽ ὧν εἰ μὲν χόρος 

τοὺς μετασχόντας κἂν ἐνιαυτοῦ ἔχῃ, ἵνα ἀεὶ ὦσι καὶ ἀπαθεῖς 

καὶ ἀγενδεεῖς, τοῖς ἡμετέροις διδάγμασι προσέχειν δεῖ. [3] 

Εἰ δ᾽ ἀπιστοῦσι μηδὲν εἶναι μετὰ θάνατον, ἀλλ᾽ εἰς ἀναισθη- 

σίαν χωρεῖν τοὺς ἀποθνήσχοντας ἀποφαίνονται, παθῶν τῶν 

ἐνταῦθα χαὶ χρειῶν ἡμᾶς ῥυόμενοι εὐεργετοῦσιν, ἑαυτοὺς 

φαύλους χαὶ μισανθρώπους χαὶ φιλοδόξους δειχνύουσιν᾽ 

ὖ γὰρ ὡς ἀπαλλάξοντες ἡμᾶς ἀναιροῦσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἀποστε- 

οὔντες ζωῆς καὶ ἡδονῆς φονεύουσι. 
ἱ 

ὋὌ ὦ ο᾽ 
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Ἰὲ ρϑὰρ!β τοπιαίπ ψαΐθη 186 ὑεὶξ ροὰν απ ἀΐοι οἱ αα Ὸπ 

1ὰ1 ὄϊθνα πη βίαΐιθ, σοϊηπιθ ἀκ ἀπέγοϑ ἀἰθὰχ ἃ πὶ οἱ 

ἀόοθγπθ οδὲ ποππθανρ, [3] ΝοὺΒ Βιρρίίοηβ ἄοῃο ἅνθὸ 

ΝΟ 16 βδογό βόπαί δὲ νοΐγβ ρϑιρίθ 46 ργαηάγθ δοηπαίϑ- 

βΒᾶηοθ. ἀθ ποίγε τοαιόίο, αἤη ᾧπ8. 85] 4αθφα ἢ δὶ 

αἰζαομό ἃ ὁ65 ἴα5585 ἀσοίγίπθϑ, Π| ρα ἶ858 γθοοηπαῖνα 1ἃ 

νόγι(6 δ ὀοπάρρδγ ἃ Πδργθαν. [1] ΝΟὰΒ νουβ ἀβπιδηοῃ8 

881 ἀ6 νοῦ ]οῖν" ΒΊΘη ἀὀίτιῖγα οϑίίθ βίαίαθ. 

ΠΝΤῚ. ψαππαῖβ [65 ἀόπηομβ Ὧ6 ρᾶγνὶθπαάγοηΐ ἃ ρογϑαα 

ἀδὺ 406 18 Βαρρ!ῖςθ ἀπ ἴδθιι π᾿ δϑί ρὰβ τόβαγνό διχ ᾿πηρί68, 

Ρᾶ5 ΡΙὰβ αα}}8 ποπί ρὰ σδοβονῦ ἴὰ νόθα ἀὰ (γίβί. 

Τοῦ οο 4}}}5 ρϑινθηί, οἷθδί ἀθ ροιιββον. σϑὰχ ααὶ 
ννοηΐ σοπέγαι "θηηθηΐ ἃ [8 γΊδομ, σθὰχ (αὶ βοπῦ [νγόβ 

ἃ ἰΘγβ. ραββίομβ δὲ ἃ ἰϑυῦβ Βα ἀμ 68. πιδαναῖβθβ, 168 

Θβοΐανοβ ἀθ ᾿οριπίοπ, ἃ ποὰβ παῖρ, ἃ ποι ἑμθν. Θαδηΐ ἃ 

ὨΟΙ5, ΠΟῸΒ Π6 168 ΒΑἴββοηβ ρᾶ8. : τῆ815, ΘΟπημη6 1] οϑί 

πιϑη 58, ΠΟῖΒ ἈσΟΙ5. ΗΠ Π|6 ἀἰδΧ, ΠΟῚ5. μ6. ἀόβιγΟὴΒ 

486 δὰ γδρϑηϊΐ δὲ ἰϑὰρ ὀοηνθυβίοη. [2] [μὰ τηορί πὸ 

ΠΟΙΒ ἔβ] ρ88 ρϑμ ; ἰοαξ 16 πιοπάβ 5810 φαῚ ! ἔδαΐ τηοὰ- 

εἰν, δὲ ἀἀπ8. ὁ τη 1] εἶν ἃ γἴθῃ ἀ6 πουνοδα : οδβί 

Του)οαΓΒ ἰὰ τηῦπιθ οἤοβθ. [πὸ 56 }6 ἃπηόβ ἄ6 7ουίβϑαδησα 

ἃπηὸπθ ἰᾷ βαϊόϊό ἐς οθίΐβ νίθ. ῬΟῸΡ ἃγγῖνθρ ἃ [ἃ νὶθ 

ἐύθγῃθ}}8. 88η8 βοιγαμοθβ δὲ 88 η8 Ὀθβοῖηβ, δἰΐδομθ- 

νοῦβ ἃ ποίτ ἀοοίνίπθ. [3] 51 ποβ Βουγρροαιχ ογοϊθηΐ 

4] ΠῪ ἃ ρΙιι5 τῖθῃ ἀργὸβ 1 τηογί, οἱ απὸ 168. πιορίϑ 

Ρϑγάθηϊ ἰοαΐ βθηιπιθῆΐ, οθδῦ ὑπ βοῦνίοθ 4818. ποι8 

Ροῃάοπί ἀθ ποι ἀὀϊντον 465 βου γαποθβ οἱ 468 Ῥθβοὶπ8 

ἀἼοἰ- ᾶ5 ; πλαῖβ ἀ᾿ ἈΠ. 115. δ Θποοαγθηΐ ρᾶβ ΤΠΟΪΠ8 
16 γϑργοοῆθ 48 πιόομπαποοίό, 4 ἸΏ μα πιδπιίό οὐ ἀ6 Βορ]8- 

ἶχαθ; ον 66. π᾿ δβῇ ρᾷβ ροῦν ποὰ8 ἀό]ντον 418. ἨΟῸ8 

ἰαθηΐ, τ818 ΡΟῸΣ ΠΟᾺΒ ἈΡΡΆΘΙ Θ᾽ [ὰ νὶ6 οἱ 'ἴΘ ΒοῃΠθαν. 



122. ΡῬΒΈΜΙΔΆΠ ἀρογοαιε, {ἷ{11|,.1 - ΠΧ, 

ΤΜ1Π. Καὶ Μαρκίωνα δὲ τὸν ἀπὸ Πόντου, ὡς προέφη- 

μεν [“π8ρ. Χχγυι, 51, προεδάλλοντο οἱ φαῦλοι δαίμονες; 

σθχ! μὲν τὸν ποιητὴν τῶν οὐρανίων χαὶ γηΐνων 

ἁπάντων θεὸν καὶ τὸν προκηρυχθέντα διὰ τῶν προφητῶν 

Χριστὸν υἱὸν αὐτοῦ χαὶ νῦν διδάσχει, ἄλλον δέ τινα χαταγ- 

γέλλει παρὰ τὸν λοι τὸν πάντων θεὸν καὶ ὁμοίως 

ἦτν μόνῳ τἀληθῆ 

οντες, ἀλλὰ ἀλόγω συνὴρ- 

ρὰ τῶν ἀθέων δογμάτων καὶ δαιμόνων γίνον- 
41 Οὐ τχο Ζ] ὙΠ Ξ δαί ται. [3] Οὐ γὰρ ἄλλο τι ἀγωνίζονται ο κενοι δαίμογες; 

ἢ ἀπάγειν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τοῦ Ἷ 'Ὡ 

δυναμένους τοῖς ροσή- 

» Ὁ 

[ ΕἸ φ- ΠῚ ο) 

λωσαν χαὶ προσηλοῦσι, τ' θεωρίαν θείων ὁρμῶντας 

ὑπεχχρούοντες, ἢν μὴ λογισμὸν σώφρονα καὶ καθαρὸν χαὶ 

ἀπαθῇ βίον ἔχωσιν, εἰς ἀσέδειαν ἐμδάλλουσιν. 

ρων διδασχάλων, λέγο- 

ὧν προφητῶν, λαθόντα τὸν Πλά- 

τωνὰ μάθητ 

ὑεὸν χόσμον 

ὲ 

μιούργησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ἔφη οὕτως᾽ « [2] ᾿Εν ἀρχῇ 
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101}. 165 ἀόμηομβ βυβοιὀγαηΐ, ἀιλ58ὶ, σΟΙητη8 ΠΟῺΒ 

Πἀνοηβ 1, Μαγοΐοη ἀπ Ῥοπί, «αὶ Θμβθίρηιθ ΘΉΘΟΓΘ ἃ 

Ργόβοηϊ, δὲ πἰθ ἰδ Ὀίθα ογόαϊθαν ἀμ οἷθὶ οἱ ἀβ ἴὰ ἴβυγβ 

οὐ 16. Ἑμγίβὲ βοὴ. 615. δηποποό ρᾶν [65 ργορμὸΐθβ, ροὺγ 

ῬΡδΟΠΘΥ αὰ ἀπ τα [16 ἃ οὐ ἀτπι Ὀῖθα ογόαίθαν 46 ἐοαΐαβ 

ΘΠ οΒ65 δὲ ὰἢ δαΐγα 415. [3] Βοδθθοιρ ἀοοορίθῃξ 588 ἀοο- 

ὐἴπ6, σοπιπο ἰδ 5610 νΓαΐα δί 86 πιοαυθηΐ ἀθ ἤοι5. [1516 

Ρθανθῃΐ γίθη ριὍινϑ" 46 ο6. 41.}}15 ἀνδηοθῃί, πη8185 βία- 
ΡΙά65. σοιηπιο 465 ὈΓΟΪ}15 Θπ]θνόθβ ρὰν [6 Ιοιρ, 115 βοῃΐ 1Ἰὰ 

ΡΓΟΪΘ 48 ]᾽ αἰ μέϊβπηβ οἱ ἀ68 ἀόιβοῃβ. [3] ἀν ]6 βθὰ] μὲ 465 

οἰἴονγί5. ἀθ οϑ5 ἀόπιοηβ ἀομπί ποιιβ ΡΑΡΟπΒ θϑὶ ἀ Ἄγ μον 

[68 Βοπηπηθα ἃ Πϊοιι ἴθι ογόδίθαν οἱ αὶ (Πγῖδέ βοη ργα- 

μϊθῦ-πό, θιχ 4] π6 ρϑαναπί ρὰϑ 5 ὅϊθνθνΡς δα τ-θββαβ 

ἀ6 16 ἰθργθ, 1[5. 188 οί οἱουέβ δἰ ἴθβ οἰοαθιξ ἃτιχ ομοβ68 

ἰθυγθβίγοβ οὖ ἔα! [65 ἀθ πίῃ αἰ Βοιῃπιθβ  ΟΘῸΧ α8] 586 

Βαυββθηΐ ἡυβαα᾽ ἃ [ὰ οοπίθτηρ! ἴοι ἀθ8 οἤοβοβ ἀϊνιηθβ, 

1|5 168 ἀδίουνποηΐ, 5158. π6 πηδηθηΐ ρᾶ5 ἀ᾽ ἀργΡὰβ 1ἃ 581Π8 

᾿ΔΙΒΟῺ ἈΠ6 ν16 ΡΡΘ δἱ ὀχϑιηρίο (6 ραββίοῃβ, δ 115 168] 

76 ἴθπὲ ἀΔη5 ἢἸπαρίόίέ. 

ΣΧ. Οἷοβὲ ἃ πὸ5 ἀοοΐδιγα, ἤοὰ5 νου] 05 ἄἰγα ἃ [ 6η- 

Βϑιρ ποπθηΐ ἀ68 ργορίιδίθβ, 1ὰ6 ΡΙαίοπ. εἰπργαπΐθ 88 

ἰμόον!θ, Ἰουβαα}}} Θηβθίρηθ 1ὰ8 Ὠΐθα ἕαροπηὰ 1ἃ τπαξὸγ 

ἰπέογμηθ βοὰν θη ἔαϊνβ [6 τποπᾶϑ (οἵ. ἡπέροά., 11). Ῥοὰν 

νου Θ Θοηναίπογθ, ὀοομίε 188 ρΆΡΟΪΟΒ πχδπι65 46 Μοῖΐβο, 

[8 ργθιλίθῦ 465 ργορμῃὸξθβ, ρα8. ἀποῖθη 416 165 ὀογι να] Π5 

468 18 (ἀγὸοθθ, οοπιιθ ποὺβ ᾿ἀνοῃβ ἀὀ)ὰ 1. 1Ἐβρνη, 

Ργορμόϊιψαθ ἀξοίατθ ρὰγ ᾿υἱ δα οΘ685. ἔθυπιθβ οοτηπιθηΐ δὲ 
ἀθ 4.615 6] ὀπιθηΐβ ἴθὰ δὲ 16 τηοπάθ ἃ 1 οΥρῖπο. « [3] 
Αἱ, σομηπιθποριηθηΐ, Πίϑα δἰ 16 οἱθ] οἱ ἃ ἰδθγγβ. [3] [μὰ 



12λ ρμεμιὴὰκε ἀρομόοιε, ΠΧ, ἀ --- ΤΧ, 

ἦν ἀόρατος χαὶ ἀχατασχεύαστος, χαὶ σκότος ἐπάνω τῆς 

ἀδύσσου᾽ καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τῶν ὑδάτων. 

[4 Καὶ εἶπεν ὃ θεός᾽ Γενηθήτω φῶς. Καὶ ἐγένετο οὕτως » 

[ἀδπ., τ, 1-9].. [5] “Ὥστε λόγῳ θεοῦ ἐκ τῶν ὑποχειμένων 

καὶ προδηλωθέντων διὰ Μωυσέως γεγενῆσθαι τὸν πάντα 

χόσμον, -χαὶ ΠΙχάτων καὶ “οἱ ταὐτὰ λέγοντες καὶ ἡμεῖς 

ΑΝ Δν καὶ ὑμεῖς πεισθῆναι δύνασθε. [6] ΚΚαὶ τὸ καλού- 

ν Ἔρεθδος παρὰ τοῖς ποιηταῖς εἰρῆσθαι πρότερον ὑπὸ 

Μωσέως οἴδαμεν. 

ΠΧ. Καὶ τὸ ἐν τῷ παρὰ [[λάτωνι Τιμαίῳ φυσιολο- 

γούμενον περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ὅτε λέγει Ἐχίασεν 

αὐτὸν ἐν τῷ παντί » [ᾧῬιάτον, Τιπιόθ, ρ. δ6 ΒΕ]; 
παρὰ Μωυσέως λαθὼν ὁμοίως εἶπεν. [2] Ἔν γὰρ ταῖς 

Μωῦύσέως γραφαῖς ἀναγέγραπται, ὡς κατ᾽ ἐχεῖνο τοῦ 

καιροῦ, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Αἰγύπτου οἱ ᾿Ἰσραηλῖται καὶ 

γεγόνασιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἀπήντησαν αὐτοῖς ἰοδόλα θηρία, 

ἔχιδναί τε χαὶ ἀσπίδες καὶ ὄφεων πᾶν γένος, ὃ ἐθανάτου τὸν 

λαόν᾽ [9] καὶ χατ᾽ ἐπίπνοιαν χαὶ ἐνέργειαν τὴν παρὰ τοῦ 

θεοῦ γενομένην λαθεῖν τὸν Μωυσέα χαλχὸν καὶ ποιῆσαι 

τύπον σταυροῦ καὶ τοῦτον στῆσαι ἐπὶ τῇ ἁγίᾳ σχηνῇὴ χαὶ 

εἰπεῖν τῷ λαῷ" « ᾿Εἰὰν προσδλέπητε τῷ τύπῳ τούτῳ χαὶ 

πιστεύητε, ἐν αὐτῷ σωθήσεσθε» [Να., χχι, 8]. [1] 

Καὶ γενομένου τούτου τοὺς μὲν ὄφεις ἀποθανεῖν ἀνέγραψε, 

τὸν δὲ λαὸν ἐχφυγεῖν τὸν θάνατον οὕτως παρέδωχεν. [Ὁ] 

Ἃ ἀναγνοὺς Πλάτων χαὶ μὴ ἀκριδῶς ἐπιστάμενος, μηδὲ 

γοήσας τύπον εἶναι σταυροῦ ἀλλὰ χίασμα νοήσας, τὴν μετὰ 
ὶ 



ἘΜΡΕΙΝΥΒ ΡῈ ΡΙΑΤΟΝ 128 

{ϑΡΡ6 ὀΐαϊξ ᾿ῃν βι }}]6. οἱ ᾿ογπιθ. οὐ 165 ἐόηὸθγθα ὀξαϊθηΐ 

ΒῸΡ 1᾿Ρῖπη8 ; οἵ 1᾿δβρυὺ ἀθ Πῖθὰ ἐξ ρονῦίό βὺν [65 

ϑαυχ. [4] Εἰ Ὀίθα ἀπ : ΘΟ ἴὰ ᾿ππιϊὸγ βοϊξ, δὲ 1} δα (ας 

αἰμδὶ. » [5] 16 ΨὍγρβ 46 Ὀῖθα ἐἶγα ἄοπο [6 τποπάθ 48 
οί πχαὸνα ἀοηΐ ρα] Μοῖβθ ; ο᾽οϑύ 48 Ἰαἱ φῃ ΡΙαίοη 

δ 8685 ἀἸΒοΙρ] 65. Τ᾿ οπῦ Δρρυιῖβ, οί ποῦξ ἀνθὸ Θὰχ; νοιϑ 

Ροῦνας νΟὰΒ 6. οοπναίπορα, [6] ΤῈ ΠὟ ἃ ρδ5 }ιβ4α ἃ 
1 γὸθο 465 φοὸδίοα. αιθ ποὺβ π6 ἔγοανίομβ ομοζ Μοῖβο. 

ΠΧ. Ῥιαίοη, ἀδηβ 16 Τιπιέθ, Ἵβογοῆθ, ἀ᾽ ἀργὲβ [85 

ῬΡΙποῖρο8. παίαρεϊβ, 66 σα  οδί 16 Η18 46 Ὀῖδα δὲ 5 ΘΧΡΥΪΏΘ 

δἴΏΒ1 : « ΠῚ 1᾽8ὰ ᾿πιργιηλό δὴ Χ ἀδηβ ᾿πιηῖνοῦβ. » Ο᾽ δβί ἃ 

Μοῖβθ φα}} ἀοὶξ οοίΐθ ποίίοη. [2] 1] δδέ ὀογὶξ δὴ οἴδοί 

ἀδη5 165 Ἰἴντεβ 46 Μοῖβε ψα ϑῃ οὐ ἰθηιρβ-Ἰὰ, ἰΙοσβααθ 168 

᾿5γαδ] 195. βογάγοπί 4 εγρίθ οἱ ἐγανογβόγϑηξ 16 ἀόβογί, 
115 αγθηΐ 85541}}18 ρᾶν 468 δῃίτηδὺχ νϑηϊτηθαχ, 468 ν]ρόγθε, 

465 ἀβρίοβ οὖ ἰουίθβ βογίββ ἀβ βϑυρθηΐβ αυὶ ἀόνογαϊθηΐ 16 

Ρθιρ]6. [3] Ῥαν 1Ἰηβριναίϊοπ οἱ 1 ογνάγθ 46. Πῖθα, Μοΐβθ 

δι ἀπθ ογοὶχ ἀ᾽ αἰγαΐῃ 4} ἀγθββϑα 5ὰν [6 ἔΆΡθγπβο]8, δῇ 
ἀϊδαηΐ δὰ ρϑαρίθ. : « Ἀθβάράθ2 66 βῖρῃθ ἄνθὸ οὶ οἱ βὰν 
Ἰαὶ νοῦ Β6ΓῈΖ βϑιινόβ. » [4] 1] ὀογὶΐ αυ δυδβιίδί ἀργὸβ 
65. βϑυρθηΐβ ρόγιγθηΐ, δὲ 11 γὰρρογίθ. 46 16 ρϑυρὶθ 
ὁσοβαρρα αἰηβὶ ἃ 18 πιο. [5] ΡΙαΐοη Ἰχὰΐ οθ γόοιί, τηαὶβ 

ΒΔΠ5Β ὈΙΘη 16 σομργοπάγρ. ΠῚ πθ νἱΐ ρᾷ8 406 6. 31|616 

ὀἰαϊδ' απ 6 ΟΡΟΪΧ᾿: 1] οταΐ 406 ο᾽ὀΐαϊ ἀπ Χ,, οἱ 1] ἀἰΐ χα δ- 
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τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν χεχιάσθαι ἐν τῷ παντὶ εἶπε. [6] 

ὡς προείπομεν [6Π8ρ. 

ΠΧ, 81, ἐ ἐπάνω τῶν ὑδάτων ἀνέγνω ὑπὸ ΜΝ ωὐσέως εἰρημένον 

ἐπιφέρεσθαι τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα. [1] Δευτέραν μὲν γὰρ 

χώραν τῷ παρὰ θεοῦ λόγῳ, ὃν χεχιάσθαι ἐν τῷ παντὶ ἔφη, 

δίδωσι, τὴν δὲ τρίτην τῷ λεχθέντι ἐπιφέρεσθαι τῷ ὕδατι 

πνεύματι, εἰπών" « Τὰ δὲ τρίτα περὶ τὸν τρίτον » [ῬΒΕῦΡΟ- 

Ριαάτο, Ερίβέ., Π,|, ν. 312 ΕἸ. [8] Καὶ ὡς ἐχπύρωσιν 

εγήσεσθαι διὰ Μωσέως προεμήνυσε τὸ π 
"αν 

προφητιχὸν πνεῦμα 

αι ἀξίςζωον πῦρ ἀχούσατε. ᾿ Ἔφη δὲ οὕτως" « Ἰζαταδήσετι 

χαὶ χαταφάγ ἀθι τω» [ εμέ. ΧΧΧαΙ, 

22]. [10] ὑτὰ οὖν ἡμεῖς ἄλλοις δοξάζομεν. ἀλλ᾽ 
Ἵν ς 

οἱ πάντες τ' ρα μιμούμενοι λέγουσι. [11] ΠΠαρ᾽ ἡμῖν 

οὖν ἔστι ταῦτα ἀχ' ὕσαι καὶ. μαθεῖν παρὰ τῶν ᾿οὐδὲ τοὺς 

χαραχτῆρας τῶν στοιχείων ἐπισταμένων, ἰδιωτῶν μὲν χαὶ 

βαρδάρων τὸ φθέγμα, σοφῶν δὲ καὶ πιστῶν τὸν νοῦν ὄντων, 

χαὶ πηρῶν χαὶ χήρων τινῶν τὰς ὄψεις", ὡς συνεῖναι οὗ σοφίᾳ 

ἀνθρωπείᾳ ταῦτα γεγονέναι, ἀλλὰ δυνάμει θεοῦ λέγεσθαι 

[οἢ.1 ον... πὶ. 8] 

1Χ1. Ὃν τρό 

χαὶν ἀβυνα ἢ διὰ 

"πο ν δὲ χαὶ ἀνεθήχαμεν ἑαυτοὺς τῷ θεῷ 

το ὶ 

τοῦτο πὰ τες δόξωμεν πον ι ᾧ ἐξηγήσει τοῦτο παραλιπόντες δόξωμιεν τον ρεδι ν τι ἐν τῇ ἐξηγήσει. 
ἀν 

[2] Ὅσοι ἠάῦϑο χαὶ πιστεύωσιν ἀληθῇ ταῦτα τὰ τὴ 

ἡμῶν διδασκόμενα καὶ λεγόμενα εἶναι, χαὶ βιοῦν οὕτως δύ 

νασθα: ὑπισχνῶνται, εὔχεσθαί τε καὶ αἰτεῖν νηστεύοντες 

παρὰ τοῦ θεοῦ τῶν προημαρτημένων ἄφεσιν διδάσκονται, 
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Ργὸβ Πτθα, 16 Ῥγθιηιο ῥυιηοῖρα, ἰὰ βεσομάς νοῦία ὄξει 

ἱπιρρὶπηέθ δὴ Χ ἀλπ5 ᾿᾿ππίνονβ. [0] 51 ποπημηο διιββὶ 1α 
ἰγοϊβιὸπηθ νορίι, οδββί 4116, Θοπιτηθ ποθ ᾿ ̓ἀνοῃβ ἀϊ{ 

ΡΙὰΒ μαιΐ, 1] ἄναξ 1ὰ ἀδπ8 Μοῖβθ 4868 1 Ἔβρυι 46 Ὀϊθα 

ὀἰαιξ ρογξό βὰν 165 ϑδιικ. [7] Π ἀοηπθ 1ὰ βθοοηάθ ρ]δοβ 
Ὧὰ ογθ6 ἀθ Ὦῖθα, 4} πηοπέγθ ἱπιρυϊπιό θη Χ ἀ8π85 
᾿ὰμηῖνθνβ, δ 18 ἐγοϊβιδπηθ ἃ 1᾿δββργ χαὶϊ δέ γβργόβοηϊό 

ΡΙαπαηΐ 80} 168 ϑᾶυχ : « [μβ68 ἐγοϊβίὀτηββ, α1{-11, βοηΐ 

δαΐοιν ἀπ ἰγοϊβίδιπθ». [8] Ἰϊοοαίοζ οοπηπηθηΐ ΡΕβρεῖῦ 

Ρτορμβόίίψαθ ἃπποῆφα αι μὰν Μοῖβθα ἰὰ σοῃβδρτδίίοι 
ἔαΐαγα. [9] ΠῚ ρᾶγ]6 δἴμβὶ : « 1,6 ἔδιι ἐου)οια νἱνᾶηξ 
ἀθβοθπάνγα εὐ ἀόνογθγα }πβαπ᾽ 8} [οπα 46 Τ᾽ Δἴηγ6. » [10] 
(8 πῃ δβδί ρᾷβ ποῖιβ {π| βῬΘΏ8015 ΘΟΙΏΠ16 165 ἀπίροϑ : 06 

βοῃΐ 165 δυΐγθβ Ζὰ] ποι Θπργαηΐθης 66 4015 αἰβοηίΐ. 

[11] ΟΠμὸχ πουβ, οὔ ρϑιΐ δηξθηάγο οἱ ἀρργθπάγθ οδ8 

ΘΠΟΒ65. 48 ΘΘΌΧ πιδπιο8 αι π6 ΘΟΠΠαΙβδθπΐ ρᾶ8. 165 

οαγδοίὀγθβ 46 Ἰ᾽ ὀογιίαγθ, ρ6Ππ5 Ἱβρπογαηΐβ δὲ θάγθαγοβ 46 

Ιαπβᾶξ 8, Πη818. 5Β80688 οἱ Πάἀ 165 ἀ' ββργιξ, πηῦπιθ ᾳιαπά 115] 

80η1; ᾿πῆΡΠΊ68. οὰ ριῖνόβ 46 ἰὰ νι. ΨουΒ ΘΟΙρΓΘπάγοΖ 

46 66 ποδί ρ885 ἰοὶ ᾿Ὄθανγ ἀθ ἰὰ βᾶρθββθ ΒΌΣΊΔΙηΘ, 
τ815 (16.168. ρυυΐββαηοο ἀϊν!η6: 

1Χ1]. Νοιθ νοῦβ ΘΧΡΟβΘΡΟῺΒ. τηδἰηἰθηδηΐ, ΘΟμθηΐ, 

τϑηοανϑὶόβ ρὰγ 16 (μτῖϑί, ποῸβ ΠΟῚΒ ΘΟΠΒΘΟΡΟΠΒ ἃ Πίοιι. 

51 Ποι15 οπγχοίοηβ ο6 ροϊηΐ ἀΔὴ8 ποίγθ θβχροβι θη, ΠΟᾺΒ 
Ραγδϊϊγιοηβ ὄΐγθ θὴ ἴδυΐθ. [2] θὰχ χὰ] ογοϊθπέ ἃ ἰὰ 

νόνιϊό ἀθ πο8. δηβδίβῃοιηθηΐβ δὲ ἀ6 ποίγθ ἀοοίτιπθ 
Ργοιηθέζοπέ ἀἰδρογά ἂἀθ νῖνγε ββῖίοῃ οδίΐβ ἀοοίνπο. - 

ΑΙΟΥΒ ποὺὰβ ἰθὰ Ἀρργθῆοηβ ἃ ὈΥΪΘΡ δὲ ἃ ἀδπιδπάθγ ἃ 
Ὀϊδα, ἀαπ8 186 Ἰθᾶπθ, 18 γέγηϊββίοῃ ἀβ ἰβθιγβ' ρέομέόβ, οἱ 
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ἡμῶν συνευχομένων καὶ συννηστευόντων αὐτοῖς. [9] "Ἑπειτα 

ἄγονται ὑφ᾽ ἡμῶν ἔνθα ὕδωρ ἐστί, χαὶ τρόπον ἀναγεννήσέως, 

ὃν καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἀνεγεννήθημεν, ἀναγεννῶνται" ἐπ᾽ ὀνό- 

ματος γὰρ τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων χαὶ δεσπότου θεοῦ χαὶ τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πνεύματος ἁγίου τὸ ἐν 

τῷ ὕδατι τότε λουτρὸν ποιοῦνται [οἵ, Μάττη,, χχνπι, 19]. 

[1] Καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς εἴπεν᾽ « "Ἂν μὴ ἀναγεννηθῆτε, οὐ 

μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν » [οἵ, Φ0Η., 

πι, 9: ; Μάττη., χνιπ, 8]. [5] Ὅτι δὲ καὶ ἀδύνατον εἰς 

τὰς νήτρας τῶν τεχουσῶν τοὺς ἅπαξ γεννωμένους θῆναι, 

φανερὸν πᾶσίν ἐστι. [6] Καὶ διὰ “Ησαΐου τοῦ προφήτου, ὡς. 

προεγράψαμεν [οῃδρ. ΧΙΙν, 2 5υϊν.], εἴρηται,! τίνα 

τρόπον φεύξονται τὰς ἀμ. 

νοοῦντες. [1] ᾿Πλέχθη ὃ 

γένεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ὀπὸ τῶν ᾿ψυχῶν ὑμῶν, 
5 Ε δ 

ρτ' ἤσαντε ες χαὶ μετα- ο 

οὕτως « Λούσασθε; καθαροὶ 

μάθετε χαλὸν ποιεῖν, Χρίνατε ὀρφανῷ : τὶ δικαιώσατε χήραν, 

αἱ δεῦτε καὶ διαλεχθῶμεν, λέγει χύρ "ς᾽ καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ΓΩ 

ἀϑάρτιας ὑμῶν ὡς φροσοῦνηι ὡσεὶ ξῤ τιον λευχανῶ, χαὶ ἐὰν 
- 

χούσητέ μου; μάχαιρα ὑμᾶς ιἀτέβοταὶ: τὸ γὰρ στόμα 

ἐλάλησε ταῦτα » [1841π| 1, 106-20]. [9] Καὶ λόγον δὲ εἰς 

τοῦτο παρὰ τῶν ἀποστόλων ἐμάθομεν τοῦτον. [10] Ἐπειδὴ 

τὴν πρώτην γένεσιν ἡμῶν ἀγνοοῦντες κατ᾽ ἀνάγκην γεγεν- 

νήμεθα ἐξ ὑγρᾶς σπορᾶς κατὰ μῖξιν τὴν τῶν γονέων πρὸς 

ἀλλήλους, καὶ ἐν ἔθεσι φαύλοις χαὶ πονηραῖς ἀναστροφαῖς 

γεγόναμεν, ὅπως μὴ ἀνάγχης τέχνα μηδὲ ἀγνοίας μένωμε:, 

᾿ 
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ΠΟΙ5- τη ΠΊ68, ΠΟ15. ΡΓΙΟΠΒ οὗ ΠΟΙ ἸοΠΟΠ5 ἄνθα θαχ. [9] 

πβατίθ, 115 βομΐ σοπἀα15 ΡῈ ΠΟΙΒ δὰ Ἰἴθα οὰ οϑί [δδιι, 

οἱ Ἰὰ, ἀ6 18 πηθπηθ τηϑηϊὸγθ αἀ186 ΠΟῸΒ ἄνοηβ ὁ{6 τέρόπό- 

τό Ὠουιβ-τηδτηθβ, 115 βοπί τόρόμηένόβ. ἃ ἰϑθὰν ἴοαῦ. Αὰ 

ποπ ἀθ Π]θιι 16 ρὸγθ δἷ 16 πιαΐΐγρβ 46 ἰοιίβθβ οοβοϑὶ θέ 

ἀ8 7όβιι5- Ομ τιβί, ποίγθ βαυνθαν, δὲ ἀπ ϑαϊηι- βρυι, 115 

βοηΐ 8105 ἰανέβ ἄδηβ 1᾽.6ϑι. [4] (δγ 16 Οδιυϊβί ἃ αἱ : 
« 81 νοῦβ πθ γοῃδίββοζ, νΟὰΒ Ὦ ΘΠίγοΡοΣ ΡΒ ἀλη 16 

τουδαπιο ἀδ5 οἰθαχ. » [5] ἢ οδὲ Βίθη ὀνϊ ἀθηΐ ροὰγ ἰουΐ 

ἴῖ6 πιοπάθ χὰ οθὺχ αὶ βοπί πόθ ππὸ [οἷβ μθ ροινοηξ 

Ῥδ8 τϑηΐγθν ἄδηβ 186 βοῖπ ἀθ ᾿ἰϑὰν τηὸγϑ. [6] μ6 ριορμὲΐθ 
᾿ξαῖθ, οοπιπι8 ποιΐ ᾿’ανοῦβ. αἰΐ Ὁ] μϑαΐ, ϑηβοίρμθ ἀθ 
706}16 γηϑηϊὸρ 188 Ῥόσηθ}}5 τϑρϑηΐδηίβ οἰ ϊδοογοηΐ ἸθΌνΒ 

Ρόομόβ. [7] ΠῚ 5᾿ ὈΧργίπηθ δὴ οδ8 ἴθ ΠΊ65: « ᾿ᾶνβέσνοιβ, 
Ῥυγῆρ:-νοῦβ, ΘΏΪ]Θν 82 18 τὴ] ἀ8 νῸ8 ΘΌβ ΓΒ, ἈΡΡΓΘΏΒΖ ἂι 

ΒΙθῃ ἴαϊγθ, γθπάθζ {ιβέϊοθ ἃ 1 Ὀσρμθ πη οἱ ἀδέθηἀθζ ἰδ. 

ΨΘΌΨΘ; ΨΘΊΘΖ ὉΪῸΓΒ οἵ οοτηρίοπβ, ἀἰϊΐ 16 ββίρῃθαν, ΚΟ, 

Ρόομόβ νουιβϑυββθηΐ-}}8 ΘΠ 18 ΓΟ ΡΒ ΘΟΙΊΤΠΘ 8 ρΟῦΓΡΓΘ,, 

ἦΒ νοῦβ σϑπάγαϊ δίδποβ οοτῆτηβ [ἃ απ; ζπββίθζνοιβ 

ΓΟΙΡ85 ΘΟΤΏΠΙΒ 1 ὀσαγ]αίθ, 186 νοὰβ στ πάγαὶ Ὀ] 8 ΠῸ5 ΘΟΤΏΤΩΘ 

[8 ποῖρβ. [8] Μεῖβ βῖ νοιβ πο πὐ᾿ὀσουίθς ρ85, 6 ρ]αῖνθ νοῦβ 
ἀόνογονα. (᾽ δβί, ἴα βοῦομθ ἀπ βϑίρπθυν χαὶ ἃ ραη]ό. » [9] 
Μοῖοὶ 14 ἀοοίγίπθ 46 [68 ἀρόίγεβ. μοὶβ οἠΐ ἐγδηβυηβθ 
ΒῸΓ 06 56 ΐ. [10] [)π5 ποίγβ ργειηϊὸνθ βόπόνγαοι, ἤοτ5 
ὨΔΙΒΒΟΩΒ ἱρῃογδηΐβ οἱ βϑίοῃ ἰὰ ἰοὶ 46 ἰὰ πόοαβδι(ό, ἀ Ὧπθ 

5θΏΘ 06 ΒυτηΣάθ, ἀδη8 1 απο πλι6}16 ἀθ ΠῸ5 ραγοηΐδ, 

θὲ ΠΟῚῚΒ ΨΒΠΟΠΒ 811 ἸΠ0Π 46 ἄνθὸ 468 μαθιπ4685. ταδῦ- 
γναΐθ68 οὖ 465 ᾿ῃ ΟΠ δ ὕ!ΟΠ8. ῬΘΡνΘβθ8. Ῥοιμ 4118 ΠΟῸ5. Π6 

ὄσδτιν. --- Ἀροϊοσίθ8. ζ 9 



480. »πεμτὰδε ἀρόυοσιε, ΧΙ, 11, -- ΤΧ1Π|, 8 

, ἀφέσεώς τε ἁμαρτιῶν 

μάρτομεν τύχωμεν, ἐν τῷ ὕδατι ἐπονομάζετι 

ἀναγεννηθῆναι χαὶ μετανοήσαντι ἐπὶ τοῖς 

σπότου θεοῦ ΕῚ Ὁ δι ΗῚ 5 Β] Ὄ ὧν ΕΝ 5 μΙβ ο᾽ Ὶ 

τοῦτο μόνον ὕ τὸν λουσόμενον 

τῷ ἀῤῥήτῳ θεῷ 
Ὁ δ ΠῚ δ ϑι Ἢ εἰ δέ τις τ λέγειν. μέμηνε χ 

τὴν ἄσωτον μανίαν. [12] Καὶ 

τ 

ὕτο τὸ λουτρὸν 

μένων τὴν διάνοιαν τῶν ταῦτα μανθα- 

γόντων. ὀνόματος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
᾿ 

ίου Πιλάτου, καὶ ἐπ᾽ ὀνόματος πνεύ- 
ἢ 

ματος ἁγίου, ὃ διὰ Ἐς ὧν προφητῶν προεκήρυξε τὰ χατὰ τὸν 

Ἰησοῦν πάντα, ὁ φωτιζόμενος λούξται. 

ΠΧΤ, Καὶ τὸ λουτρὸν δὴ τοῦτο ἀκούσαντες οἱ δαίμονες 

διὰ τοῦ προφήτου κεχηρυγμένον ἐνήργησαν χαὶ ῥαντίζειν 

ἑαυτοὺς τοὺς εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν ἐπιθαίνοντας χαὶ προσιέναι 

αὐτοῖς μέλλοντας, λοιθὰς χαὶ χνίσας ἀποτ' ἐλοῦντας πέλεον 

ἐπιδαίνοντας τοῖς ἱεροῖς χαὶ αὐτοῖς θρησχεύοντας χελεύεσθαι 

ὑπὸ τῶν ἱερατευόντων ἔκ τῶν σύμόάντων Μωῦσεϊ τῷ εἰρη! 
: Ν , Ἐ ερόρον ΩΡ ἢ δ ᾿ 

μένῳ προφήτῃ μαθόντες οἱ δαίμονες ἐμιμήσαντο. [3] Κατ 

ἐχεῖνο γὰρ τοῦ καιροῦ ὅτε Μωυσῆς ἐκελεύσθη χατελθὼν εἰς 

Αἴγυπτον ἐξαγαγεῖν τὸν ἐκεῖ λαὸν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν, ποιμαί- 

γοντος αὐτοῦ ἐν τῇ ἀῤῥαδικῇ γῇ πρόδατα τοῦ πρὸς μητρὸς 
το κι τ 

θείου, ἐν ἰδέᾳ πυρὸς ἐκ βάτου προσωμίλησεν αὐτῷ ὁ ἡμέ- 



ΟΟΝΤΒΕΚΑΘΟΝ ΘΙΑΒΟΠΌΠΕ ΡῈ ΝῸΒ ΕΤΒ 191 

ΡθβίϊομΒ Ρ88 ἃἰπϑὶ 165 δηΐαπίβ ἀθ ἴω πόοθβϑιίό οἱ ἀθ 

ΠἸΒΠΟΡΆΏΟΘ, τη815 ἀθ 1 ̓6]βοίίοη εἱ ἀθ 1ὰ βείθηῃσϑθ, ροὺγ 48 
ὨΟῸΒ Οδέθηϊοηβ [ἃ νιότη! ββίοη ἀθ πὸβ ἔδιι[65 ραββόββ, 0ἢ 

ἰηνοάιθ ἀδηϑ5 Ἰ'οδ 50} ο6]α] χα νϑαΐ δίτο γόρόπέγό οἱ 
401 58 τβρϑηΐ 46 8685 ρέοπέβ 16 ποπὶ 46 Ὀϊθα [6 ρὸγθ οἱ 

Θ᾽ τηδῖέγ ἄδ ᾿᾿ἀπένογβ. (δίΐθ ἀδποιηϊ παίϊο βοῦϊο οδὲ 

ργόοἰβόπηθπί, 66118 ψὰθ ργόποποθ ἰ6 ταἰηἰβίγ ααΐ σοπά παῖ: 

αὰ Βαΐπ σϑἰμ αὶ ἀοἷέ ἐΐγθ ἰϑνό. [11] Ῥϑαΐί-οη “ἀοη- 

ρᾷ8. [Ὁ]16 ΟΥΡΊΘΙ]Π]Θ5θ 416 ἃ Ὅ58Ρ αἶγ 4 θη ἃ πὰ 

12] (βέϊθ δ] ἴοι 5 ρΡ06118. {Πππιϊπδΐϊου, ράροθ 46 
οθὰτ αὶ τϑροϊγϑπί οοίίθ ἀοοίγιπο ομῦ 1 δβργὶξ ΠΠαηλϊηό, 

13] Εἰ δι881 ἃι ποῖὴ ἀδ έ5ι.5- Ομ ῖβί, χὰὶ ἰαΐ γι ῖβό 

505 Ῥοποο- ῬΠαΐο, δὲ ἂὰ ποτὶ 46 1 Ἐβρνιυ-Βαϊηῦ, αὶ 

γόσι ΡῈ 165 ργορμὸϊοβ ἰοαΐρ 1᾿ βίον 46 ψέβυβ, δϑί 

ἃνό 66}}}} ] δϑβῦ 1] υυη πη, 

1511. [68 ἀῤτμοηβθ σοπμηββαιθηΐ 168 ρυορμόίϊοβ σὰ] 

δηποπφαϊθηΐ ὁοίίθ ἀρ αἰτοπ, Αα 

π᾿ ϑηΐγἂῦ ἀδη5 ἰθιγβ (6ΠΊΡ]65, οὐ αὰ Ὅπ Ὧ6 856. ργόβθηίδἑ 

νου] υγθηί-1}5 φα ὍΠ 

ἀοναηΐ δὺχ, ροῦν θὰ οἶδνιτ 468 Πα οπ5 οἱ 465 β8ορὶ- 

ἢσθβ, συ ἀρτγὸβ 5 δίγο ρυγιβό ; Βθπ ρ]1|5, 115 ογάοππθηῦ 

ἀα θα Ῥγθῆπο ἀπ βαῖη ροῦτ ΔΡΟΓάθν 165 βαποίαβιγθβ οὰ 115 

γόβι ἀδηΐ. [2] 1,65 ργδίγϑβ ογάοπηθηΐ 811581 46 86 ἀἐοῃαμβ- 

561} ἃ ΟΘῸΧ 4] δηπΐγθηΐ ἀΔΠη58 165 [θΠ1 0188 ῬΟῚ Υ γϑηάγθ 

ἀπ ου]ΐθ δὰχ ἀότηομβ : ᾽ ϑϑ Ἰὰ απ ἰσχηϊ αίϊομ ἀθ ο6 αὶ 

αὐτῖνα ἂὰ φγορῃὸξ Μοῖβθ, ἀοῃΐ ποὰβ ἄνοπβ ραι]ό. [8] 

Ἐπ οο ἰθιηρ58-Ἰὰ 40 ἈΤοῖβο γοςυΐ ογάγο ἀθ ἀθβοθηᾶγα θῃ 

Ἰξβυρίθ οἱ ἀἰδῃ ἔαϊγθ βορί 16. ρθαρ]6 4 βγαδὶ (1] ρὰγ- 

ἀαϊῦ δα. Αγδρίβ 188 ἰγουρθαιιχ 46 500 ΟΏ0]16 τηδίθυῃε]), 

ποίγρ Ομτίβί, βοὺβ ἴὰ ἔοσγηβ ἀπ ἔϑα, [1 ρᾶγὶα ἀὰ Ὀι18- 

Π6Ρ 8. βἰϊβέ ὰἢ ποπὶ 8ὰ Π1θὰ ᾿π6 ἢ} 016, οἵ π6 βϑγαϊί- θ᾿ 



182. ΡΒΕΜΙΝΒΕ ΡΟ ΘΘΙΕ, ΧΙ, ἀ --ς {χΧ1Π]|, 6 

τερος Χριστός, χαὶ εἶπεν᾽ « Ὑπόλυσαι τὰ ὑποδήματά σου 

χαὶ προσελθὼν ἄχουσον » [Εσχοαεο, τι, Ἧ ̓ 

υσάμενος χαὶ προσελθὼν ἀκήχοε κατελθεῖν εἰς Αἴγυπτον 

ἰσχυρὰν ἔλαθε παρὰ τοῦ λαλήσαντος αὐτῷ. ἐν ἰδέ! 

Χριστοῦ, καὶ κατελθὼν ἐξήγαγε τὸν λαὸν ποιήσας μεγάλα 

χαὶ θαυμάσια, ἃ εἰ βούλεσθε μαθεῖν, ἐκ τῶν συγγραμμάτων 

ἐκείνου ἀχριδῶς μαθήσεσθε. 

ν )Ε γ δὴ γχαὶ ἐξαγαγεῖν τὸν ἐχεῖ λαὸν τῶν ᾿αδέονα χαὶ δύναμιν 

τ 

ΠΧΙΠΠ. Ἰουδαῖοι δὲ πάντες χαὶ νῦν διδάσχουσι τὸν 

ἀνωνόμαστον θεὸν λελαληκέναι τῷ Μωύσεῖ. [2] Ὅθεν τὸ 

προφητικὸν πνεῦμα διὰ Ἡσαΐου τοῦ προμεμηνυμένου προ- 

φήτου ἤνον αὑτούς, ὡς προεγράψαμεν [ομὰρ. ΧΧΧΥΙ, 

1], εἶπεν « Ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν 
ἢ 

φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ, Ἰσραὴλ δέ με οὐχ ἔγνω χαὶ ὁ λαό 

με οὐ συνῆχε » [δΑἴΒ, 1, 3]. [3] Καὶ Ἰησοῦς δὲ 

Χριστός, ὅτι οὐχ ἔγνωσαν ᾿Ιουδαῖοι τί πατὴρ χαὶ τί υ 

ὁμοίως ἐλέγχων α 

τὸν πατέρα εἰ μιὴ ὁ υἱός, οὐδὲ τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατὴρ καὶ 

δυῖός » [ΜΑΤΤΗ., χα, 27]. [4] Ὃ λόγος 

δὲ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ὡς προέφημεν [ομᾶρ. Χχι, 

1 χχα, 1 δαῖν.; Χχπὶ, 3; χχχα;, 10]. [8] Καὶ ἄγγελος δὲ 

οὺς χαὶ αὐτὸς εἶπεν᾽ « Οὐδεὶς ἔγνω 

ΡΝ χαλεῖται χαὶ ἀπόστολος αὐτὸς γὰρ ἀπαγγέλλει ὅσα δεῖ 

γνωσθῆναι, καὶ ἀποστέλλεται, μηνύσων ὅσα ἀγγέλλεται, 
ἃ Ὶ δὴ ὡς, ΕἾ » " κ . 4 2 ΠΣ ΄ ὡς χαὶ αὐτὸς ὁ κύριος ἡμῶν εἶπεν᾽ « Ὁ ἐμοῦ ἀχούων 

ἀχούει τοῦ ἀποστείλαντός με» [Μάττῃ., χ, ἀθ; ἵχ|Ὸ, 

χ, 10]. [6] Καὶ ἐκ τῶν τοῦ Μωύσέως δὲ συγγραμμάτων 



ΑΥ̓ΕΌΠΟΓΕΜΕΝΤ ΕἸ ἸΘΝΟΚΑΝΟΒ' ὉῈ8 1ὑ1-ὸῸ [33 

Βῦῃ οἱ Τὰ αἰ ; « Θυϊίθ ἰα ομαίββαγθ, ἀρργοομα δὲ 

ὀοοιίᾳ. » [4] 1] 5 ρργόομα δργὸβ ἀνοὶν ααϊίἐ 88. δῆδιι8- 

8ιγο, οἱ τϑουΐ 1 ογάγθ 46 ἀθβοοπάγο οη ρυρίο οἱ ἀ θη 
Ταῖνο βογξϊ 16 ρϑιρ]θ ἀ᾿1βγϑὅ]. 1} [αξ ᾿πνϑϑί! 46 1ὰ νοῦΐα 

Ῥαϊβδαηΐθ ἀπ ΟΒτῖβὶ αὶ Ἰὰ] ἀνα! ρᾶ:]6 βοὶβ 18 ἴογπηθ 
4 ἔϑι : 1] ἀθϑοθπάϊ οἱ δι βογίάν 16 βρϑθιιρῖθ, σγὰθβ ἃ 48 

Ετλπ 5. οὐ Ἰηθρνθι!] ]θὰχ ΡΥ αἾρ65. Θοιῆτηθ νου8 ΡΟΌνΟΖ, 

51 νοὺβ νοι]6Ζ, 16 ᾿ἰγ ἀπ5 868 ΟΌνΤΑρΡΘΒ. 

ΧΠ|. Αὐὐουγα μὰ δθοογθ, ἴοιιβ [68 {π||8 ρτγό- 
ἰοπάθηΐ ἀπ οδϑέ 16 θα ἱππουαμηδῦ]ο αὶ ἃ ρϑη]ό ἃ 
Μοῖββ. [23] Ο᾽ϑϑὲ ροιυγάμοι, δοιηπιθ ΠΟῸΒ. ᾿ανοηβ ἀϊ᾿ 

ΡΙὰ5. Βααί, Π᾿Ἐδβργιΐ ρρορμβό(ίψιιβ 1688 τϑργθπά θη. 68 

ἰθγ 88. ρὰν 16 ργορμὸΐθ ᾿βαΐθ ἀοῃύὺ ποὺβ ἄνοπβ ἀὀϊ)ὰ 
Ῥαυ]ό " « [ Βωπΐ σοηηδῖξ βοη τμαϊίγο οἱ 1᾿ἃπθ 1᾽ [468 

ἀθ βΒοῃ χηδῖϊγθ, τηδὶβ [Βγ8ὅ] π6 τη ἃ ρᾷ8 ΘόΌπηι,, οἷ ΠΊΟῊ 
ῬΘΌΡ]8 π πεὰ ρ88 Θοπιρτίβ. » [8] {ἐβαβ- Ο τιβῦ, 46 βοὴ 

οὔίό, τϑργόομθ ὀραϊοπιθηΐ δὰχ πιἴ8 46. πθ οοπηδῖίγο πὶ 

ἰ6 Ῥὸγθ τὶ [9 ΕἾ]5, οὐ 1] ἰϑὰν αἷδ : « Ῥθγβοῆπθ π οοῆ- 

μδῖ [6 Ῥὲγϑβ, 81:66 π᾿ ϑδί 18 ΕἾ] ; δῇ ρϑυύβομηθ π8 δοῃπαῖῦ 
6 ΕἾἾ5, 81 οθ. π᾿ θϑὶ 16 Ῥὸγο, εὐ σθὺχ ἃ ᾳαὶ]ο ΕἾΪ5. 1᾽8 

γόνέϊέ. » [4] 1,6 ΕἾΙ5 6βὲ 18  ογθβ 46 Ὀίθα, ποι 1 ἀνοῃβ 

ἀπ. [5] ΠῚ 5'ἌΡΡ61|18 υβϑὶ Αὔρ οἱ ἀρδίγε οἂν 1] 
δηΏΟΟΘ ἔοαΐ 66 4] ἴδ βανοῖν, δὲ 1] δδί θϑηνογό βοὰν 

ΒΙΒὮΪΗ6Ρ ἰοιιξ 66. χιΐ οϑὲ ἀπποποό. Νοίγε βϑίρῃθαν ποὺβ 
Ἰς ἀϊξ Ἰυϊ-πηδτηθ : « (δαὶ χαὶΐ πιόσοι!θ ἐσουΐθ σϑ]αί 

4 πὰ ϑῆνογό. » [6] Ο᾽δδὲ οθ 18 ργουνθηΐ ϑδιιββὶ 



18. ββεμιβᾷξκ ἀροόῖϑσιε, ὕΧΠ]Π, Ἰ --- ΟΧΠῚ͵ 14 

ΓΝ ο ΓΞ " εξ “ φανερὸν τοῦτο γενήσεται. [1] Λέλεχται δὲ ἐν αὐτοῖ 

« Καὶ ἐλάλησε Μωῦσεῖ ἄγγελος θεοῦ 

τῆς βάτου καὶ εἶπεν" ᾿Εγώ εἰμι ὁ ὦν, θεὸς ἄμ, θεὸς 

Ἰσχάκ, θεὸς ᾿Ιακώῤ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου. [8] ΚΚάτελθε 

εἰς Αἴνυπτον χαὶ ἐ ὲ 
2, 6, 10, 14,158 

άγα 

[9] Τὰ δ᾽ ἐπόμενα ἐξ ἐχείνων βουλό- 

μενοι μαθεῖν δύνασθε" οὐ ρ δυνατὸν ἐν τούτοις ἀναγράψαι 

ἀ [10] ᾿Αλλ᾽ εἰς ἀπόδειξιν γεγόνασιν οἵδε οἱ λόγοι 
. 

θεοῦ καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦς ὁ Χριστός ἐστι, ττρό- 
' 5, 2 . ᾿ , Ἢ 
ιογος ὦν, χαὶ ἐν ἰδξᾳ πυρὸς ποτε φᾶνεις,. πότε ὁ 

δ χόγι ἀϑαμδτιον νῦν δὲ διὰ ὃς λή ματος θεοῦ ὑθν 

ἐργησαν οἱ δαίμονες δι ἣ 

β 
παθεῖν ὅσα 

Ω " 

ἀνοήτων ᾿Ιουδαίων, [11] Οἴτινες ἔχοντες ῥητῶς εἰρημένον 

ἐν τοῖς ωῦ « Καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος 

φλογὸς ἐν βάτῳ καὶ εἶπεν᾽ 

ὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ χαὶ ὁ 

θεὸς Ἰαχώῤ », τὸν τῶν ὅλων πατέρα καὶ δημιουργὸν τὸν το 

ταῦτα εἰπόντα λέγουσιν εἶναι. [12] Ὅθεν χαὶ τὸ προφητικὸν 

μΞ πὶ 5, ε] ΕΝ ἜΣ: ο χαὶ ὁ λαὸς με οὗ συνῆχε» [15., 1, 8]. [ 
᾽Σ, ϑοςς ᾿ς Ἃ ἣ 

ὃς ἐδηλώσαμεν, παρ᾽ αὐτοῖς ὧν εἶπεν" « Οὐδεὶς -Ξ -Ξ Ὅ ΠῚ ;Ξ 

ἢ 
υἱὸν εἰ μιὴ ὁ πατὴρ ἔγνω τὸν πατέρα εἰ μὴ ὃ υἱός, οὐδὲ τὶ 

χαὶ οἷς ἂν δ υἱὸς ἀπολαλύψῃ » ἐλίάσπαι, σι, 21]. [14] Ἰου- 
Μ ζ 5 Ν 5 ΓΟΝῊ Ἢ " 

δαῖοι οὖν Ὠγησάμενοι ἀεὶ τὸν πατέρα τῶν ὅλων λελαλὴη; αν 



ΑΨΕΌΘΙΕΜΕΝΤ ΕΤ ΙΘΝΟΒΑΝΟῸΒ ΡῈ5 5188 [9 

τηϑῃϊοβίθμηθηΐ 165 ᾿ντθ 46 Μοῖββ. [7] νοΐοὶ οθ χα θα 

Υ ΙΕ: «ΤΡΑὨρο 46 Ὀῖδαὰ ρᾶγῖα ἃ Μοῖβθ ἀδὴ5 [ἃ ἤδτητηθ 

ἀυ ἔδῃ ἀθ ἀβφάδηβ 16 Βυϊββοη οἱ 1α] ἀἰξ : [68 5115 σϑί αἱ 

4] 6βΐ, 16. θῖθα ἀ᾽Αργράμδπα, 16 Ὀῖθα 4 ἴβαδο, 16 Ὅϊθα 

468 4460}, [6 Ὀΐθα 46 ἴο8 ρὸγθβ. [8] Π)ϑβοθπάβ θα Ερυρίβ 
οὐ [αἷβ βογξγ πο ρουρίθ. » [9]  οιι5. ροῦγΓΟΣ νΟΙΡ 68 

401 511 ἀδπη8 068. Πιδπι88 ᾿ἴνγθβ, 851 νόιβ 186 ἀέβιγεζ; 

ἢΟὰΒ. Π6 Ροινοπϑ ἰουί γὰρρογίϑν 1οἱ. [10] (6 φαὸ ποῦβ 
Θῃ ἅνοηβ αἷέ ὀΐα!ζ ροιι" πηοπίγον χαθ Ζόβιι5- ἢ γιδί, ϑϑί, 

ΕῚ18 46 Πῖδθα δὲ βοὴ ἀρδίγε, ἐΐϑηί ἀ᾽δρονρά ϑιθ6 εἱ 

5᾽ ἐϊαπί τπδπιΐδδί ἰαπίδὲ βοὰβ ἰὰ ἔοστηβ ἀπ ἴδια, ἰαπίδε 

5008 ὯΠῸ ΠρῸΓΘ ᾿ΠΟΟΓΡΟΥΓΘΙ]8 : ϑηῆπ, μὲν 18 νοϊοπίό 8 

Ὀίθα, 1] 5᾽ ϑϑὲ ἔδιὉ ποιηπιο ΡΟ βᾶπινϑι [6 ῬΘΏΓΡΘ Πιιτηδῖπ, 

δὲ 1] νουϊαΐ μῖδη βουδενῖν ἰοιβ 165 ἰουγιηθηΐβ 4ὰ 165 
ἀέπιουβ ἱπβρίγόγθῃξ ἃ ἴα ἤπρθὺρ 4685 Δι1{5. [11] 

1685 Δυϊ5 σοπηαίββαίθπέ 168 ρᾶγοββθ θχριβββεβ 48 

Μοῖβθ : « άηρο ἀὰ ϑοίσηθαν. ραῦα ἃ Μοῖβθ ἀ8π8 

Ιὰ ἤδπιπιβ ἀὰ θυΐίββοη ἀράθηξ οἱ 1] αἷΐ : 6 8.15. οϑί αὶ 

41 68, 16 θτθὰ ἀἰΑθγάμδην, [6 Πῖθα 4 Ἶβδας, [6 Πῖθὰ 
ἀθ 2490}. » Εἰ σεροηάδηϊΐ 115 ρρέϊθπάθπίἪέ χὰθ 661] ααϊ 
ὈΑ}]6 δἰ ηβὶ 686 16 ρὸγ οὖ 16 ογέόαίβιν ἀβ 1 ̓ πίνουβ. [12] 

ΟἾοϑί οδ χὰβ 1 Ἔβργιξ ρῥτορμέϊψαρ θὰ σθρροο!θ Θῃ 

068 ἰδγτηθβ ; « ἴβγαδὶ πὸ πλΐἃ ρ85 οόπῃα, οἱ ΤῸΝ 

Ῥβαρ!θ πθ πια ρᾶ5 δοῃηρτῖβ. » [18] ΕΓ ο᾽οϑέ ρουγαυοὶ 
851, ΘΟΙΏΠΠ8 ΠΟᾺΒ 1 ἀνΟΠΒ πιοηἰγό, {65:5 ὀΐδη! ἀπ τα θὰ 

ἄ᾽ϑακ, ἰϑὰν αἰ : « Ῥογβοπηθ π σοηπαῖξ 16 Ρὸγο, 81 ὁ 

π᾿ δϑύ 16 ΕἾΙΒ ; δῦ ρβύβοηπθ π6 σοππαῖξ 16 ΕἾ], 51] 96. π᾿ 88. 

6 Ῥὸτθ, οἱ οϑὰχ ἃ χυὶ]6 ΕἾ]5 1 γόνό!6. » [14] [,65 {π||9 
4] ρορβιβίθηϊΐ ἃ ὀγοῖγβ 416 ο᾽ϑϑύ [6 ρὸγβ ἀβ 1 μην θυ αὶ 

ἃ ρΡατ]ό ἃ Μοΐβθ, ἰδ άῖβ. ψὰ8 ο᾽οδϑὲ ἰ6 ΕἾ]5 46 οι, χαὶ 
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ἄγγελος καὶ ἀπόστολος κέκληται, διχαίως ἐλέγχονται 

χαὶ διὰ τοῦ προφητικοῦ πνεύματος καὶ δι᾿ αὐτοῦ τοῦ Χρι- 

στοῦ, ὡς οὔτε τὸν πατέρα οὔτε τὸν υἱὸν ἔγνωσαν. [15] 
ΟἹ γὰρ τὸν υἱὸν πατέρα φάσχοντες εἶναι ἐλέγχονται μήτε 

τὸν πατέρα ἐπιστάμενοι, μηθ᾽ ὅτι ἐστὶν υἱὸς τῷ πατρὶ τῶν 

ὃς λόγος καὶ πρωτότοχος ὧν τοῦ θεοῦ " 

χαὶ θεὸς ὑπάρχει [οἷ. Φοη., τ, 4]. [16] Καὶ πρότερον δὶ 

ο τῆς τοῦ πυρὸς μορφῆς χαὶ εἰκόνος ἀσωμάτου τῷ ΤΑΥΝ 

χαὶ τοῖς ἑτέροις προφήταις ἐφάνη" νῦν δ᾽ ἐν χρόνοις τῆς 
᾿ 

ὑμετέρας ἀρχῆς, ὡς προείπομεν [οπᾶρ. χχχπ, 14], διὰ 

παρθένου ἄνθρωπος γενόμενος κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς βουλὴν 

ὑπὲρ σωτηρίας τῶν πιστευόντων αὐτῷ χαὶ ἐξουθενηθῆναι 
ΝΜ ἈΡῚ Ἶ ἢ 

καὶ παθεῖν ὑπέμεινεν, ἵνα ἀποθανὼν καὶ ἀναστὰς γικήσῃ ἔμ ᾿ 
τὸν θάνατον. [11] Τὸ δὲ εἰρημένον ἐκ βάτου τῷ Μωύσεῖ" ὃ 

« ᾿Εγώ εἶμι ὁ ὥν, ὁ θεὸς ᾿Αὐραὰμ, χαὶ ὁ θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ 

Ιακὼδ καὶ ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου », σημαντικὸν 

τοῦ καὶ ἀποθανόντας ἐκείνους μένειν καὶ εἶναι αὐτοῦ τοῦ 

“Χριστοῦ ἀνθρώπους" χαὶ γὰρ πρῶτοι τῶν πάντων ἀνθρώπων 

ἐχεῖνοι περὶ θεοῦ ζήτησιν ἠσχολήθησαν, ᾿Αδραὰμ μὲν 

πατὴρ ὧν τοῦ Ἰσχάκ, ᾿Ισαὰχ δὲ τοῦ ᾿Ιαχώδ, ὡς χαὶ Μωυσῆς 

ἀνέγραψε. 

Τχῖίν... Καὶ τὸ ἀνεγείρειν δὲ τὸ εἴδωλον τῆς λεγομένης γεὶρ ὮΣ 

Κόρης ἐπὶ ταῖς τῶν ὑδάτων πηγαῖς ἐνεργῆσαι τοὺς δαίμονας, 

λέγοντας ϑυγχτέρα αὐτὴν εἶναι τοῦ Διός, μιμησχμένους τὸ 

διχ Μωυσέως εἰρημένον, ἐχ τῶν προειρημένων νοῆσαι δύ- 

γασθε [ΠρΡ. τιχ, 3]. [2] Ἔφη γὰρ ὁ Μωυσῆς, ὡς προε- 

' 
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θδβ. ἀρρβὶό Αηρθ οἱ Αρόίγθ, βοηΐῦ ἄοπο [υδίθπιθηΐ σοπ- 
νδίπουβ ραν] Εβρνιῦ ρρορμό(ίψαιθ, οὐ ρὰν 16 βγῖϑί [α]- 
πχϑπιθ, ἀ8 6 οοῃπαῖίγα αἰ [6 Ῥὸγϑ Ὡἱ [6 ΕἾΪ5. [15] Αρρθ- 

ον ἴθ ΕῚ9 Ῥὸγο, οϑϑί ροῦν ὰθ Ἰ᾽οπ π6 σοπηαῖί, ρᾶ5 

16 Ῥὸγθ οἱ φιθ ᾿οη ἢ 881} ρὲ5 486 16 Ρόγο ἀ6 1 πηΐνο ΓΒ ἃ 
απ ΕἾ]8, 4αὶ οϑύ  ογθθ, ργθπίθρ-ηό 46 Ὠῖθα, οἱ Πίοα. 

[16] Π 36. τηδηϊξοϑία 4’ ἈΒορὰ βοὰβ 1ὰ ἴογιηθ ἀπ ἔδι οἱ 
ϑοὰ8 Ἂη6 ἤρατο ἱποουρόγοῖὶα ἃ Μοῖβο οὖ δὰχ ᾿ δυίΐγοβ 

Ρτορβὸΐαϑβ ; οἱ τη ηἰοηδηΐ, δὰ [ΟΠ Ρ5 46 νοΐγθ θιρῖγθ, 

ΘΟΙΏΠΊ8 ΠΟ5. ᾿'ανομΒ. αἰ , 11 5᾽οϑέ [α]ὖ Βοιημηθ, 1] δϑῦ πὸ 

ἀ'.πθ ν]θγρθ, βιϊναηξ 1ὰ νοϊοηίό ἀὰ Ῥὸνο, ρου 16 βα]ΐ 

ἀ6 ὁθιιχ φαὶ ογοϊθπί θη [αἱ ; 1} νοα]αΐ θη ὀέγα οοπιρίέ 

Ροὰγ τίθῃ δὲ βουβτιν, ἀῇῃ ἀθ ναΐπογθ ἴὰ τηοτί ρδν 58 
πλοῦ, δὲ 8ὰἃ γόβυγγθοίίοη, [17] 1.88 ρᾶγοϊβθθ 488 Μοῖβθ 

Θηΐθη ας βογίϊ ἀὰ Ὀυϊββοι : « 46 515 σ6]ϊ] (αἱ θὲ, 16 
Ὀϊθὰ ΔΑΡΡάἤμ τ, 16 Ὀῖθα ἀ15δᾶς, [6 θὰ ἀθ 9860}, 16 

Ὀίρα ἀθ (65 ρὸγθϑ, » ργουνθηΐ ἀὰθ οόϑβ. βευβομΠαρΘ5 
οχἰβίαϊοπί ποσοῦ ἀρτὸβ ἰθὰν ποῦ, οὐ 4α}}58 ὀϊαιθηΐ 165, 

Βοιηγη88 ἀὰ ΟΠ ΓΒΕ. 1.65 ργθιλ]ὸγα 40 ἐο018 168 ΠΟΠΊΠΊΘΘ, 

118. βοοσιρόγοηξς ἀθ μθρομον Ὀΐδα, ΑΡγαβϑιῃ, ρὸγβ 
4 Ἴβᾶ8ς, Ιβᾶδαο ρὸγε 46 ζ8400}». Ε΄ δϑὲ οβ. χα ταρρογίθ 
Μοῖβϑ. 

ΠΧΙΝ. Οπ ἐϊὸνο διργὸς 465 Βουγοθα 1ὰ βίαΐίπα ἀ6. ἃ 

ψ]ΟΓΡῸ 4 ὍΠ ἈΡρ6116 (ογέ, δὲ ἀοῃΐ οὐ βαϊῥ ἴὰ 116 ἀ6 

ζδυβ. Ο᾽ ὁδί Ἰὰ ἀπ ᾿ηνθηίίοη ἀθ8. ἀόμηοηβ δ ὑὴδ 1γη]- 

ἰαϊϊου ἀθ σθ φαὶ οδί ἀϊδ ρὰν Μοῖβθ.  ουβ ροῦνϑοζ γοιβ 
8ῃ οοηνδίμογθ, αἀ'αρρὸβ 6Θ 418 ποῖὶβ ἅνοὴβ τὰρρογίό. 

[2] ἀοηαπιθ ποὰβ ᾿'ἄνοπϑ αἰξ, Μοΐβθ 8 Ἔχρυίμηθ αἰηβὶ ᾿ 
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γράψαμεν" «. Ὃν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ 

τὴν γῆν. [3] Ἢ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος χαὶ ἀχάατασκεύαστος, 

θ καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τῶν ὑδάτων » [4] Εἰς 

μίμησιν οὖν τοῦ λεχθέντος ἐπιφερομένου τῷ ὕδατι πνεύματος 

θεοῦ τὴν Κόρην θυγατέρα τοῦ Διὸς ἔφασαν. [5] Καὶ τὴν 

᾿Αθηνᾶν δὲ ὁμοίως πονηρευόμενοι θυγατέρα τοῦ Διὸς ἔφασαν, 

οὐχ ἀπὸ μίξεως, ἀλλ᾽, ἐπειδὴ ἐννοηθέντα τὸν θεὸν διὰ λόγου 

τὸν κόσμον ποιῆσαι ἔγνωσαν, ὡς τὴν πρώτην ἔννοιαν ἔφασαν 

τὴν ᾿Αθηνᾶν᾽ ὅπερ γελοιότατον ἡγούμεθα εἶναι, τῆς ἐννοίας 

εἰχόνα παραφέρειν θηλειῶν μορφήν. [6] Καὶ ὁμοίως 

τοὺς ἄλλους λεγομένους υἱοὺς τοῦ Διὸς αἱ πράξεις ἐλέγ- 

χουσιν. 

ΧΡ. Ἡμεῖς δὲ μετὰ τὸ οὕτως λοῦσαι τὸν πεπεισμένον ἡ 

καὶ συγχατατεθειμένον ἐπὶ τοὺς λεγομένους ἀδελφοὺς ἄγο- 

εν, ἔνθα συνηγμένοι εἰσί, χοινὰς εὐχὰς ποιησόμενοι ὑπέρτε 

ἑαυτῶν καὶ τοῦ φωτισθέντος χαὶ ἄλλων πανταχοῦ πάντων 

εὐτόνως, ὅπως καταξιωθῶμεν τὰ ἀληθὴ μαθόντες καὶ δι᾿ 

ἔργων ἀγαθοὶ πολιτευταὶ χαὶ φύλαχες τῶν ἐντεταλμένων 

εὑρεθῆναι, ὅπως τὴν αἰώνιον σωτηρίαν σωθῶμεν. [2] ᾿Αλλή- 

λους φιλήματι ἀσπαζόμεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν. [3] 

[Ἑπειτα προσφέρεται τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν ἄρτος καὶ 

ποτήριον ὕδατος καὶ χράματος, χαὶ οὗτος λαδὼν αἶνον καὶ 

δόξαν τῷ πατρὶ τῶν ὅλων διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ 

πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀναπέμπει χαὶ εὐχαριστίαν ὑπὲρ τοῦ 

κατηξιῶσθαι. τούτων παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ πολὺ ποιεῖται οὗ 

συντελέσαντος τὰς εὐχὰς καὶ τὴν εὐχαριστίαν πᾶς ὁ παρὼν 

᾿ 
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« Αὐ οφοτηπιθηοθπιθηΐ, Ὠίθα ΐ 16 οἷ6} οἱ 1ὰ ἰθγγδ. [3] ἴᾶ 

δ γν. ὀΐαϊα ἐην 5106 δὲ ᾿πέοσυπιθ, οὐ ἢ" βρειῦ 46 Ὀ δα ἐΐαι 

Ῥογίό 8 165. θαιχ.» [4] Οογνέ, 116 ἀβ Ζθϑυβ, βϑέ ἂπθ 

ΘΟρ18 48 οοὐ Εβρτγι ἀ6 Πῖθα ααἱ οϑὺ τοργρόβθηϊό ρουίό ϑὺν 
168. ϑαιχ. [5] [μὰ πηδηιθ πη] ]σθ ἰθαρ ἃ ἴαϊ! ἱπνθηΐθν 

Αἰμδπα, 116 ἀθ ζθυβ, πόθ βᾶη8 [6 ὀοπηηθοθ ἀθ ἰὰ 

Βόπόναϊϊοη. [15 ϑαναϊδπέ σὰ θα ἀναϊΐ ἀ᾽ ΔΡονὰ οοῦφα 

ἄδηβ 88 ρθηβόβ 16 τηοηάβ φαὮ εὐ μὰν βοὴ ὕ8γθθ : 115 

ἂρρϑιόγθῃΐί Αἰμόμα οοίΐθ ργϑιρϊὸγα οοποθρίοη. Ν᾽ δβέ- 

66 Ρᾶ8 γἱἀϊοα]θ ἀθ ἀοηπθι πὸ ταργέϑοπίδίίοι ἀπ 56Χ8 

ἐόταϊ πη ΡοὰΡ ΠἹπιᾶρθ ἀ8 18 ρϑηβέθ [6] 1] δῃ βϑὶ ἀθ 
τηϑηῖθ 468 ἀπίγαβ ργόΐθπατβ Π]8 ἀθ Ζθαβ : [65 δοί! 08 

165 σοπαάϑηχηθηί, 

ΧΝ. Θυδηΐ ἃ ποῦβ, ἀργὸβ ἅνοὶν Ἰανό οϑίαἱ χυὶ ογοῖΐ 

ϑί β᾽ δδί δα]οίηί ἃ ποιιβ, ποὰβ 16 σοημ ἴβοπβ ἀδη8 16 Ἰῖδὰ 
οὰ 5δοηΐ 558 1165 ὁϑὰχ 418 ὩΟὰ5 ρρϑίοῃϑθ Π08 γὸγϑϑ. 

Νοιβ ἴίβοηβ ἄνθὸ ἔουῦυϑαν (65 ρΡΙὸΡο5 ΘΟΠ ΠΏ Π68 ΡΟῚΡ 
πΟΠ8, ΡοὰΡ 1 ἹΠαπηϊπμό, ρον ὕοιβ [68 δαΐγθβ, ὁπ. σα] ψαα 

Ἰιθὰ 4ι}}5 βοϊθηΐ, δἥη ἀ᾽αϑίθηϊν, ἀνθὸ 18 σοπηϑίϑβδποθ 

46 .1ὰ νόγι(6, 1Ιὰ βτᾶοθ ἀβ ργδί αν 1ὰ νου δὲ ἀθ ρβὰγ- 
ἄθγ 168 σοι ηἀθιηθηΐβ, δὲ ἀ6 πλόγι ον 81 π8ὶ [6 β]αΐ, 

ὀΐογηθὶ. [2] Ουδηά 165 ῥΡϊὸγθϑθ βοπὶ ἰβρπιϊπέθβ, ΠΟῚ5 
ὨΟὰΒ. ἀοπποηβ 186 Ραῖββῦ 46 ραΐχ, [3] Επβιιϊίθ, ὁπ 

δρροτίε ἃ σϑ]ὶ αὶ ργόβί ἀθ 1᾿Ἀββθπι]όθ 468 ἔγὸτθβ ἀἃ 
Ραΐπ οὐ ἀπὸ οοὰρο ἀ᾽δᾶπ δ 46 νἱπ ἐγθπιρό. ΠῚ 168 ργϑπᾶ 

δ Ἰομθ οἱ ρίονγιβθ 16 ρὲγθ 46 1 τιηῖνϑὺβ ρᾶν 18 ποπὶ ἀὰ 

ἘῚ5 οἱ ἀὰ ϑαϊηί- Εβρεῖῦ, ρα 15. 1] ἔα! ἀπ Ἰοπριιθ δυοΒα- 

Τἰβῦ8 βου ἴοι 168 Οίθηβ 418 ποὶϑ ἄνοπβ ΓΟ 46 1ὰ]. 
Ουδηά 1}. ἃ ἔογπιηό 165 ρυϊὸρθθ οἱ 1 δυομαγιϑίίθ, ἰοὰξ 16 



140 ρμβεμιὴβπ ἀρουόσιε, ΟΧΥ͂, ἀᾧ -- ΤΧΥῚ, ἃ. 

λαὺς ἐπευφημεῖ λέγων ᾿Αμήν. [4] Τὸ δὲ ἀμὴν τῇ ἑδραΐδι 
ἜΝ κεν [ΚΤ ΐ ΠΗ͂ΒΕΕ φωνῇ τὸ γένοιτο σημαίνει. [Ὁ] Εὐχαριστήσαντος δὲ τούπροεσ- 

τῶτος καὶ ἐπευφημήσαντος παντὸς τοῦ λαοῦ οἱ χαλούμινοι 

παρ᾽ ἡμῖν διάχονοι διδόασιν ἑκάστῳ τῶν παρόντων μεταλα- 

θεῖν ἀπὸ τοῦ εὐχαριστηθέντος ἄρτου καὶ οἴνου καὶ ὕδατος 

χαὶ τοῖς οὐ παροῦσιν ἀποφέρουσι. 

ΤΧΥῚ. Καὶ ἡ τροφὴ αὕτη χαλεῖται παρ᾽ ἡμῖν εὐχα- 

ἐξόν ἐστιν ἢ τῷ πιστεύοντι 

ἀχηθῆ εἶναι τὰ δεδιδαγμένα ὑφ᾽ ἡμῶν, καὶ ᾿λουσαμένῳ 
νον Σ 

τὸ ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν χαὶ εἰς ἀναγέννησιν λουτρόν, 

καὶ οὕτως βιοῦντι ὡς ὁ “Χριστὸς παρέδωχεν. [2] Οὐ γὰρ 
Ν χοῦν " ὡς κοινὸν ἄρτον οὐδὲ κοινὸν πόμα ταῦτα λαμβάνομεν" ἀλλ᾽ 

ὃν τρόπον διὰ λόγου θεοῦ ταρχοποιηθεὶς Ἰησοῦς Χριστὸς 

ὁ σωτὴρ ἡμῶν χαὶ σάρκα χαὶ αἶμα ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν ἔσχεν 

[οἵ. ὅοπ., γι, 51], οὕτως καὶ τὴν δι’ εὐχῆς λόγου τοῦ παρ᾽ 

αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν; ἐξ ἧς αἶμιχ καὶ σάρχες κατὰ 

μεταθολὴν τρέφονται ἡμῶν, ἐχείνου τοῦ σαρχοποιηθέντος 

Ἰησοῦ καὶ σάρχα χαὶ αἷμα ἐδιδάχθημεν εἶναι. [3] ΟἱὨ γὰρ 

ἀπόστολοι ἐν τοῖς γενομένοις ὑπ᾿ αὐτῶν ἀπομνημονεύμα- 

σιν, ἃ χαλεῖται εὐαγγέλια, οὕτως παρέδωχαν ἐντετάλθαι 

αὐτοῖς τὸν Ἰησοῦν λαθόντα ἄρτον εὐχαριστήσαντα εἰπεῖν" 

« Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἀνάμνησίν μου, τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά 

μου» [ἴῪ}σὰ, χχπ, 19, 207" χαὶ τὸ ποτήριον ὁμοίως 

λαθόντα χαὶ εὐχαριστήσαντα εἰπεῖν᾽ « Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά 

μου » [Μάττη., χχυι, 287" καὶ μόνοις αὐτοῖς μεταδοῦναι. 

[4] Ὅπερ χαὶ ἐν τοῖς τοῦ Μίθρα μυστηρίοις παρέδωκαν 

ὃ 
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ῬΘΌΡΙς ῥγόβαπέ ροιιββθ 1 δχοϊαπιδίου : ἄπιθη. [4] Απιθπ 
δδί τἀπὶ πιού μέργθι ααὶ ΒΙΡΏΪΗ6 : 8115] 501{-1], [6] 

Πμούϑααθ οο]υΐ χαὶΐ ρῥγόβι 46. ἃ ἔαϊΐ 1Π᾿ϑαομανιβίίο, οὐ χὰ 

ἰοαύ 16 Ῥϑαρῖθ ἃ γόροπάια, 168 πιϊπἰδίγοβ χὰ ποὰβ ἃρρ6- 
Ἰοηϑβ ἀϊϑογθβ αἀἸἰβίγιθιιθπὶ ἃ ἰοὰβ 168 ἀβϑιβίαπίβ 16 ραῖπ, [6 

νίῃ οἱ ᾿'δαιι οοπβϑογόβ, δ 115 δὴ ρογίθηΐ δὰχ ἀρβθῃΐβ. 

ΠΧΝῚ. Νουβ ἀρρβίοῃιβ οδὲ αἰϊπιοπί ἰ πολανίδεϊα, οἵ 

ῬΘΥΒΟΏΩΘ Ὧ6 Ῥθυΐ Υ Ῥχϑῃάνο ρϑγί, 51} πθ ογοῖξ ἃ [ἃ 

ψόγι ἐ ἀθ ποίγ ἀοοίτϊηθ, 5} πὰ σϑρὰ ἴθ Ραΐῃ ροὺν [ὰ 

νότηϊββίοῃ 465 ρόσμόβ οἱ 1ὰ νόρόπόναϊ οί, δ 51} πὸ υἱΐ 
βϑίοῃ 18 Ῥγόοορίοβ. ἀὰ Ομγιβί. [3] (δ ἤοὰβ π8 ῬγβΠΟῚΒ 

Ρᾶ5 οδὲ αἰ ̓ τηθπί σοιηπιο ππ ραΐπ σοπηπιαῃ οὗ πη ὈοΪ5- 

80η. ΘΟΠπαπ6. [6 πηδπι8 416 ὈῈΡ 18 νϑῦία ἀὰ 808 48 

Ῥίθα, 96β5- ΟΠνιβὲ ποῖσθ βδανθιν ἃ ὈΓῚβ ΟμδῖΡ δὲ βδηρ' 
Ῥοὰγ ποίγα βα]αΐ, 81Ππ51 ἢ 8] πιϑηΐ οοηβδορό ρδγῦ [ᾶ ργϊὸγ 
ἰογπηόθ ἀθ5 ρᾶγοϊθβ ἀπ Ομ γιβί, οδὲ δ: πιρηΐ 4ὰὶ ἀοὶξ 

᾿ΒΟΌΓΡΙΣ ΡῈ. 855: πη] δέϊοπ ποίγθ βδηρ' δὲ ποῸ8 ομαίγβ, ϑβί [ἃ 

οἰαῖν. δὲ [6 βαῃρ ἀβ 9όβιβ Ί ΠΟΔΡΩ 6 : [6116 οβί ποῖγθ ἀρο- 

ἐγῖπθ. [3] 1μο58. ϑρόϊγθβ, ἀδηβ θὰ Μέτηοίτθβ, συ ὉΏ 

ἌΡΡ6116 Ενδηβ]θθ, ποὺ (τᾶρρογίθηΐ απ6 {όβαβ. ἰϑδὰν ἔϊ 
685 τϑοουπηδηἀδίϊοῃβ : 1] οΥὶἐ ἀὰ ραΐη, οὖ ἀνδηῦ τϑθάα 

δνᾶσθϑ, 1] Ιϑὰν αἰ : « « Βαϊξθ85 σϑοὶ δὴ υπόπιοῖγο 48 πηοὶ : 
οθοὶ. δϑί πιο -οογΡ58. ». 1} ρυὶδ 46 πηὸπιθ 16 σα]ΐοθ, οἵ 
ἀγϑηΐξ τϑπᾶὰ ρύᾶοθβ, 1} ἴθαν ἀξ : « (ὑδοὶ οϑέ πιο β58Π6.» 
ΕΔ ἢ} 105 ἰϑὰν ἀοππᾶ ἃ ϑὲχ β6υ]8. [4] [288 τηϑυναῖβ ἀό- 



112. ΡῬΈΕΜΙΒΕΕ ἀρόμοσῖα, ΓΧΥ͂], ᾧ -- ΤΧΥΤῚ, 6 

γίνεσθαι μιμησάμενοι οἱ πονηροὶ δαίμονες" ὅτι Ὑὰρ ἄρτος 

χαὶ ποτήριον ὕδατος τίθεται ἐν ταῖς τοῦ μυουμένου τελεταῖς 

μετ᾽ ἐπιλέγων τινῶν, ἢ ἐπίστασθε ἢ μαθεῖν δύνασθε. 

ΤΧΥΤῚ. Ἡμεῖς δὲ μετὰ ταῦτα λοιπὸν ἀεὶ τούτων 

ἀλλήλους ἀναμιμινήσκομεν᾽ χαὶ οἱ ἔχοντες τοῖς λειπομένοις 

πᾶσιν ἐπιχουροῦμεν, χαὶ σύνεσμεν ἀλλήλοις ἀεί. [2] ᾿Επὶ 

πᾶσί τε οἷς προσφερόμεθα εὐλογοῦμεν τὸν ποιητὴν τῶν 
, ΓΝ ἐν δ ἢ Ἐ ΞΡ ἘΠ , 

πάντων οιὰ τοῦ υἱοῦ αυτοῦ Τησοῦ Χριστοῦ Ἀαὶ διὰ πνεύματος 

Ἃ 5» Ω ΩΣ 
χατὰ πόλεις ἢ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις 

τοῦ ἁγίου. [8] Ἰζαὶ τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ πάντων 

5 

γίνεται, καὶ τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ σὺγ- 

γράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσχεται, μέχρις ἐγχωρεῖ. 

[4] Εἶτα παυσαμένου τοῦ ἀναγινώσχοντος ὁ προεστὼς διὰ 

λόγου τὴν νουθεσίαν καὶ πρόχλησιν τῆς τῶν χαλῶν τούτων 

μιμήσεως ποιεῖται. [Ὁ] "Εὐπειτα ἀνιστάμεθα χοινῇ πάντες 

γκὶ εὐχὰς πέμπομεν᾽ χαὶ, ὡς προέφημεν [Π8ρ. 1ΧΥ, 8], 

παυσαμένων ἡμῶν τῆς εὐχῆς ἄρτος προσφέρεται χαὶ οἶνος 

χαὶ ὕδωρ, χαὶ ὁ προεστὼς εὐχὰς ὁμοίως καὶ εὐχαριστίας, 

ὅση δύναμις αὐτῷ, ἀναπέμπει, καὶ ὁ λαὸς ἐπευφημεῖ λέγων 

τὸ ᾿Αμήν, χαὶ ἡ διάδοσις χαὶ ἡ μετάληψις ἀπὸ τῶν εὐχαρισ- 

τηθέντων ἑκάστῳ γίνεται, καὶ τοῖς οὐ παροῦσι διὰ τῶν 

διακόνων πέμπεται - [6] Οἱ εὐποροῦντες δὲ χαὶ βουλόμενοι 

χατὰ προαίρεσιν ἕχαστος τὴν ξαυτοῦ ὃ βούλεται δίδωσι, καὶ 

τὸ συλλεγόμενον παρὰ τῷ προεστῶτι ἀποτίθεται, καὶ αὐτὸς 

ἐπικουρεῖ ὀρφανοῖς τε καὶ χήραις, χαὶ᾿ τοῖς διὰ νόσον 

δι᾿ ἄλλην αἰτίαν λειβομένοις, χαὶ τοῖς ἐν᾿ δεσμοῖς οὖσι 
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ΙΏΟΠ8 Οηΐ ἱπηϊ{6 οοἰΐθ ᾿πδυϊψα θη ἀδπ5 165 τηγβίοτθϑ ἀ6 

Μηνᾶ : ου ργέβοπίθ ἀπ ραΐῃ δὲ πὸ σοιρθ ἀ᾽δᾶὰ ἄδης 

168 σόγόμπηοηϊοβ 46 111 |8ύοιι δὲ οἢ Ῥγόπομοθ σαρίαἰ πο 5 

ξογῃλ]θβ αὰθ νουβ ΒΆν6 5 Οἱ 4116 ΨΟῸ8 ρΟΌνΘΖ βΆνΟ!Ρ. 

ΕΥΧΝῚῚ. Ἀργὸβ οδῖα, ἀδη8 1 518, πο ΓΘ ΠΟ 6] ΟἢΒ 

16 βουνθῃ!ν 46 0688 Θῇ᾿ββθθ ϑῃίγθ ποῦβ. θὰχ αχαὶΐ οπί ἀὰ 

Νἱϑῃ νἱθηπθηΐ 6η. αἰ48 ἃ ἰοὰβ σϑὰχ χαϊ οἠΐ Βεβοίῃ, οἱ 

ὨΟῚ5. ΠΟᾺΒ ργδίοηϑ. πη 6 ]] 8 πιθηΐ, ἐββίβίαποθ. [3] Παῃ5 

ἰουίθ5. ὯῸ8. οἰγαπάθβ, ποὰβ Βόπίββομβ 16 Ογόδίουῦ. ἀθ 
Τ᾽ ππίνουβ ρϑγ. βοὺ ΕἾ]5 Ζ{έβαβ-ῃνῖβέ δὲ μὰν 1 Ἐβρτι- 

Βαϊηί, [3] 126 ον αυ οπ ἈΡΡ6116 16 οὶ ἄτι 501681], ἴοι, 

ἀπ 165 ψ}]]68 δἵ ἃ [ὰ σϑπιρᾶρηθ, 586 Γι ἰββθηῦ ἀδὴβ ππ 

πιδπι8 Ἰἰθὰ : οἡ 1Π| 168 ΠιόπιοῖΡεβ 488 δρόΐγθβ δἷ 165 

ὀογιἐθ 465 ργορμὸίθβ, δυίαπί αὰθ 16 ἰθπιρβ 186 ρβρπιβέ. 
[4] Θυδπά 16 Ἰϑοίθεν ἃ βπὶ, Ἵϑἱ υἱ χαὶ ργέβι 48. ἔα! πῃ 

ἀἰβοουῦβ ῬΟῺΡ ἀνθρίν δὲ ροῦν δχμοτίδν ἃ 1 Ἰπηϊἐδίϊοι 4 

665 Βϑδυχ θιβϑιρποηϊθηΐβ. [9] Επβαϊθ Ππου8 ΠΟῖΒ ἰθνοβ 
ἴουβ δὖ ΠΟῚΒ ῬΓΙΟΩΒ. ΘηΒΘα 6 ἃ Παυΐθ νοῖχ. Ραΐβ, 

ΘΟΙΏΠΏΘ ΠΟῚΒ ἀν 5 ἀ6]ὰ αϊΐ, Ἰοῦθχιια 1ἃ ῥγίδγα δϑὲ ἐθν- 
τηϊπόθ, ὁπ ἃρροτίβ ἄτι ρϑίῃ ἄνϑὸ ἄπ νὶπ δὲ ἀθ 1ἴϑαὰ, 
(δ! ἱ χυὶ ργέβιἀθ ἔδιξ τποπίογ δὰ οἷθὶ 165 Ῥυίδγθα οἱ 165 
ΘΒ ΡΙ β6188 Δαΐδηΐ 4} ρϑα!, οἱ ἰουΐ 16 ρϑιιρὶ6 γόρομπά 
Ρὰν 1᾿ ἀροϊατηαίίοη Απιθπ. Ῥαϊβ ἃ 1ἴθιι 18 ἀιβίγι αξίοι οἵ 
16 ρᾶγίαρ 485 σῇ ββϑ οὐπβδογόθβ ἃ ομδοὰπ οἱ 1 Ὅη δηνοὶθ 
Ιθὰν ρϑγί Δ0χ᾽ ἈΡβθηΐβ ρδν 168 πϊπἰ βίδγθ 468 ἀΐδογθβ. [6] 
Οθϑυχ αὶ βοηΐ ἀδη8 1᾿ΔΡοπάδηοθ, οἱ ΄ὰὶ νϑυ]θηΐ ἀσπηθι, 
ἀοπποπί Πρ γθπιθαΐ σπου ο6 αι} νϑαΐ, οὐ 66 χαΐ ββέ 
ΤΘΟΆΘ11 οβί σϑπιῖὶβ ἃ σϑἰαὶ 4 ργέβι 46, δἰ 1] αββίβίδ 
198 ογυρβοιίηβ, 165 νθανθβ, 1658 πιδίαϑβ, [88 ἱπά:ρϑηΐϑβ, 



1 ΡῬΕΜΙΣΆΒ ἀρόμοσια, ὨΧΥ͂ΤΙ, Ἱ ---- ΤΧΥΤΙῚ, ὅ 

χαὶ τοῖς παρεπιδήμοις οὖσι ξένοις, καὶ ἁπλῶς πᾶσι τοῖς ἐν 

χρείᾳ οὖσι κηδεμὼν γίνεται, [1] Τὴν δὲ τοῦ ἡλίου ἡμέραν 
, 

χοινῇ πάντες τὴν συνέλευσιν ποιούμεθα, ἐπειδὴ πρώτη ἐστὶν 
ΓΗ 

ἡμέρα, ἐν ἧ ὁ θεὸς τὸ σχότος χαὶ τὴν ὅλην τρέψας χόσμον 

ἐποίησε, καὶ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὁ ἡμέτερος σωτὴρ τῇ αὐτῇ 

ἡμέρᾳ ἐκ νεχρῶν ἀνέστη. τῇ γὰρ πρὸ τῆς προνιχῆς ἐσταύ- 

ρωσαν αὐτόν, χαὶ τῇ μετὰ τὴν χρονιχήν, ἥτις ἐστὶν ἡλίου 

ἡμέρα, φανεὶς τοῖς ἀποστόλοις αὐτοῦ χαὶ μαθηταῖς ἐδίδαξε 

ταῦτα, ἅπερ εἰς ἐπίσχεψιν καὶ ὑμῖν ἀνεδώκαμεν. 

ΤΧΝΗΙ. Καὶ εἰ μὲν δοχεῖ ὑμῖν λόγου καὶ ἀληθείας 
ΠΡ 

ἔχεσθαι, τιμήσατε αὐτά᾽ εἰ δὲ λῆρος ὑμῖν δοχεῖ, ὡς ληρωδῶν 

πραγμάτων χαταφρονήσατε, χαὶ μὴ ὡς κατ᾽ ἐχθρῶν χατὰ ᾿ 

τῶν μηδὲν ἀδικούντων θάνατον ὁρίζετε. [2] Προλέγομεν 

γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐχ ἐχφεύξεσθε τὴν ἐσομένην τοῦ θεοῦ χρίσιν, 

ί ἐὰν ἐπιμένητε τῇ ἀδικίᾳ᾽ χαὶ ἡμεῖς ἐπιδοήσομεν᾽ Ὃ φίλον 

τῷ θεῷ τοῦτο γενέσθω! : 

[3] Καὶ ἐξ ἐπιστολῆς δὲ τοῦ μεγίστου καὶ ἐπιφανεστάτου 

Καίσαρος ᾿Αδριανοῦ, τοῦ πατρὸς ὑμῶν, ἔχοντες ἀπαιτεῖν 

ὑμᾶς καθὰ ἠξιώσαμεν χελεῦσα! τὰς χρίσεις γενέσθαι, οὐκ 
ΠΥΕΒΙῚ ᾿ ΗΝ ΠΤ πμμν ΜῈΝ ἐχ τοῦ χεχρῖσθαι τοῦτο ὑπὸ ᾿Αδριανοῦ μᾶλλον ἠξιώσαμεν, 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐπίστασθαι δίκαια ἀξιοῦν τὴν προσφώνησιν καὶ 
ἘΕΧΕΝΗΣ τύχοις, ες 

ἐξήγησιν πεποιήμεθα. [6] Ὑπετάξαμεν δὲ χαὶ τῆς ἐπιστολῆς 

Αδριανοῦ τὸ ἀντίγραφον, ἵνα χαὶ χατὰ τοῦτο ἀληθεύειν 

ἡμᾶς γνωρίζητε. [5] Καὶ ἔστι τὸ ἀντίγραφον τοῦτο" 
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165 ΡΣΙΒοηηΐθυβ, 165 μιδέθβ ὀΐγθηροσθ, δὴ ἀπ τηοΐ, 1] 

βθοουγί ἃ ἔουβ οϑὰχ αὶ βοηί, 48η5 8. Βοβοίῃ, [7] Ν οι 

ΠΟΙΙ8. ΑΘΒΘΠΊΒΙΟΥΙΒ. ἴοι 16 ἰοὰν ἀπ 5016}, ρᾶγοθ. 46 
οἶδβύ 16 ῬγΘυΊ]6Σ ἸοὰΡ, οὐ Ὦΐϊδα, ἐἰναηΐ 1ὰ τηαιὸρο 468 

ἰόπὸθΡ8β, ογόδ 16 πηοπάθ, δὲ {ι16, ο6 πηδπιθ 700}, {όδιι8- 
Ομγίβε ποίγρα βαῦνοιμ γββιιβοιίία 468. πηοσίβ. 1.8 νϑῖ!θ 

ἀπ Ἰοὰν 46 ϑαίωγηθ, 1] {π|, οραοἱῆό, οἱ 16 Ἰδπάθηηαῖη 46 

66 ἸΟῸΡ, ο᾽θδἰ-ἀ- αἶτο 16 ον ἀτπι 80161], 1] ἀρρᾶγιῦ ἃ 5685 

ἀρδίγββ οἱ ἃ 565 αἀἸβοῖρ]65. δὲ Ἰθὰῦ ὀπβοῖρπα οοἰΐο ἀοο- 
{γη6, 16 ΠΟῚΒ ἈΝΟῚΒ ΒΟΙΠ.Ϊ86 ἃ νοΐγ8 Θχδθη. 

ΠΧΝΤῚ]. ΒῚ] νοῦβ 56Π1}0168. 4ι1᾽68116 501}, Θομίουμηθ ἃ ἰὰ 
ΓΡαΐίβοη δὲ ἃ 16 νέγιβέ, ργθηθζ-ϊα δὴ οοηβίἀόγαίίοη, 81 

6618 νοῦβ ΒΘ} 8 τἀπὸ Ὀαραί6 116, ἔραι62-16 ἀνθὸ ἀέάδίῃ, 

ΘΟπλπ8 ἀπ8 Βαραΐ6}186, Μ818 ἢ8 δομάδπιμθζ ρ88 ἃ πιογέ, 

ΘΟΙΠΊΠῚΘ 468 ΘΠΠΘΠῚ8, 4885 ΠΟΠΊΓη88 ἱπποσθηίβ. [2] (δῦ, 

ποι νοι 16 ργέαίβομβ, νου 8 π᾿ Ομ ρρΘΓΘΖ ρ88 δι }υρ6- 
τηϑηΐ ἕαΐιν 46 Ὀῖθα, 51] νοὺῦβ ρβγβόνόγαεζ ἄδῃ8 1᾽1η}18- 

ἐσθ, Ουδηΐ ἃ Ὠοσβ, ΠΟῚῚ5 ΠΟῸᾺΒ δΟΡΙΘΡΟῺΒ (ΥΟΥ, {πέΓ.» 

8.10) : « Θὰθ Ϊὰ νοϊοηϊό 46 ὈὨϊδὰ βού [αιο ̓  » 

[31 Νοὺιβ ΡΟΌΓΡΓΙΟΠΒ ΠΟῸΒΡΡΌΣΟΙ ΒῸΓ 26 Ἰο ἐρο ἀὰ ὑΓὸβ 
ΒΙΆΠΑ οἱ ἰγὲβ {Ππιϑέτο (Ἰόβαν Ἠδάγίθη, νοίγ ρόγβ, ροὺγ 
νΟῸΒ ὈΓΙΘΡ 46 ποιιβ ἰαἰγθ ΠπρῸΓ, ΟΟΠΙ ΠῚ Ποῖ ᾿᾿ἀνοηΒ ἀ6- 

πιᾶπαάό, Νοιιβ π᾿ ἌνΟΠΒ ρὰ8. νοῦ α νοῦ 16 ἀοιηδηάθν, Θῃ 

ἰηνοχυδηΐ 16 ἀόδογοί ἀ᾿ Ἡδάγίβη ; πιαῖὶβ βᾶγοθ 4116 Ποιιβ 
ἈΝΟΙΒ σοηβοΐθποθ (8 18} }υϑίϊςα. 46 ποίγρθ οδιι88, ποὺβ 
γοιϑ δάγβθββοῃϑ. οοϊία γθαμέίθ οἱ οοί θχροβό. [4] Οϑθρβη- 

ἀδηΐ ποι Υ οἰ ΠΟμ8 ἅη8 ΘΟΡΙ8 ἀθ 14 ἰεἰίγα ἀ Ηδάσίϑη, 

ἃἤπ 8 51} 08 ροϊπξέ διι8δὶ νΟῖ8 5808 16 416 ποὰβ 
ἀἴβουβ ἰὰ νόγϊ(ό. [5] Ψοΐοὶ οοέέα οορίθ : 

ΨΦΌθτιΝ --- Αροϊοσίθε. 10 



116. ρβεμτέβε ἀρούόοοῖβ, ΧΥΤΙῚ, ὃ -- ΧΝΉΗΙ, 10 

Μινουχίῳ Φουνδανῷ. 

πιστολὴν ἐδεξάμην γραφεῖσάν μο! ἀπὸ Σερη"ίο 

λαμπροτάτου ἀνδρός, ὅντινα σὺ διεδέξω. [Ἢ 
᾿ ς μ᾿ ἔμμε 

οὔν μοι τὸ πραγμὰ ἀςητητον ὑῤδλ ς ἵνα 

μήτε οἱ ἄνθρωποι ταράττωνται χαὶ τοῖς συχοφάνται ἐς χορηγία 

χαχουργίας παρασχεθῇ. [8] ᾿Ἂν οὖν σαφῶς εἰς ταύτην τὴν 

ἀξίωσιν οἱ ἐπαρχιῶται δύνωνται διϊσχυρίζεσθχι χατὰ τῶν 

Χριστιανῶν, ὡς χαὶ πρὸ βήματος ἀποκρίνεσθαι, ἐπὶ τοῦτο 

μόνὸν τραπῶσιν, ἀλλ οὐχ ἀξιώσεσιν οὐδὲ μόναις βοαῖς. [9] 

Πολλῷ γὰρ μᾶλλον προσῆκεν, εἴ τις κατηγορεῖν βούλοιτο, 

τοῦτό σε διαγινώσχειν. [10] ΕἿ τις οὖν κατηγορεῖ "καὶ 

δείκνυσί τι. παρὰ τοὺς νόμους πράττοντας, οὕτως διόῤιζε 
πος, μὴν , δὰ .. ἢ : 

χατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος" ὡς μὰ τὸν Ἥρακλέα, 

εἴ τις συχοφαντίας χάριν τοῦτο προτείνοι, διαλάμόανε ὑπὲρ 
ΜΕ: ἀσοος ᾳ Ἀν " 

τῆς δεινότητος, χαὶ φρόντιζε ὅπως ἂν ἐχδικήσειας. 
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Α ΜΙΝΌσΙσΒ. ΕΌΝΌΑΝΟΒ 

[6] 4 ἱ σθφὺ ἀπ6 ἰϑέϊσθ 46 ϑϑγθηΐιι5 ἀγαπίδπαβ, οἷα- 

τἰβϑίτηθ, νοίγ ργδάῤξοθβββιν. [7] Γ.8. [αν τὴ 5θη}}6 ἀ8 

ῃδίαγϑ ἃ ἀθιηθη θυ ἀη6 ϑηαπόΐθ ροὰν ὄν [ον 165 ἰγοι]65 

δὲ τ Ρ88 ἰϑῖββθι 16. ΘΗ 8ΠῈρ Δ1Χ ΘΠΙΡΘΡΓΪΒ65 Πηϑιιν ῖ5 05 
465 οαἰοτπηϊαίθαγβ. [8] 51 165 παθιξαμί8 486. νοΐγβ ργο- 
νἱποθρθανθηΐ βοιίθη!" ἀνθ. ὙΓΑΪΒΘΠΊ ΙΔ ΠΟΘ ΙΘῸΓ γϑαιδίθ 

φοπίγθ 1658 σῃγόϊθῃβ, οἱ γόροπάτα ἃ [ὰ βάγγθ ἀπ θα μα], 
40}}5 58 ἰουιγηθηΐ νογβ 68 ΠΊΟΥΘΙ ΒΘ α]θυηθηΐ, τη ἷβ 4118 
58 ἀρβυϊθηποπί 46 ργϊὸγο5 οἱ 48 5 0165 οὐἹβ. [0] 1] 6ϑί Ὀΐ θη 
ΡΙὰ5 ὈοπνΘΆΆΡ]6, 51] γ 8 τπὸ δοουβαίίοῃ Ἰπίθηξόθ, 48 

ψΟὰΒ. 6. ΟΠ Παἰββῖθζ. [10] 851 165 σμρόξ θη βομπί, ἀοομβέβ 

οἱ σοῃνδίηοιβ ἀθ ἔδυίθ οοηΐγα 1658 Ἰοἷβ, ρα ῃῖ85562-165 

Β6Ι0οη. Δ βγανὶμέ ἀὰ ἀό]1{, ΜίαΙβ, ρᾷν Ἡβγου]θ, 81 ο8 
π᾽δδῦ σι ἢ ργόϊθχίβ ἃ οδ]οιηη]8, [δ [685 τμ6 θησχιδίθ 5 
οοέίθ οΥ τηΐπ6}16 σομαά πἰξθ, δὲ νουϑΣ ἃ Θῃ [αἰτθ ΠΟΠ 6 

7υβίϊοθ. ἰ 



ῬΕΌΧΙΝΜΕ ΑΡΟΙΟΘΙΕ 

[Πρὸς τὴν Ῥωμαίων σύγάλητον] 

1, Καὶ τὰ χθὲς δὲ χαὶ πρώην ἐν τῇ πόλει ὑμῶν γενό- οε 

μενα ἐπὶ Οὐρόδίχου, ὦ ἹῬωμαῖοι, καὶ τὰ πανταχοῦ ὁμοίως 

ὑπὸ τῶν ἡγουμένων ἀλόγως πραττόμενα ἐξηνάγκασέ με 

ὑπὲρ ὑμῶν, ὁμοιοπαθῶν ὄντων ᾿χαὶ ἀδελφῶν, κἂν ἀγνοῆϊτε 

χαὶ κκὴ θέλητε διὰ τὴν δόξαν τῶν νομιζομένων ἀξιωμάτων, 

τὴν τῶνδε τῶν λόγων σύνταξιν ποιήσασθαι. [2] Πανταχοῦ 

γάρ, ὃς ἂν σωφρονίζηται ὑπὸ πατρὸς ἢ γείτονος ἢ τέχνου 

ἢ φίλου ἢ ἀδελφοῦ ἢ ἀνδρὸς ἢ γυναιχὸς κάτ᾽ ἔλλειψιν, 

χωρὶς τῶν πεισθέντων τοὺς ἀδίχους χαὶ ἀκολάστους ἐν αἴω- 

νίῳ πυρὶ χολασθήσεσθαι, τοὺς δ᾽ ἐναρέτους καὶ ὁμοίως 

Χριστῷ βιώσαντας ἐν ἀπαθείᾳ συγγενήσεσθαι τῷ θεῷ 

(λέγομεν δὲ τῶν γενομένων Χριστιανῶν), διὰ τὸ δυσμετά- 

θετον χαὶ φιλήδονον χαὶ δυσκίνητον πρὸς τὸ καλὸν ὁρμῆσαι, 

ὶ οἱ φαῦλοι δαίμονες, ἐχθραίνόντες ἡμῖν καὶ τοὺς τοιού- 

τοὺς δικᾶστὰς ἔχοντες ὑποχειρίους καὶ λατρεύοντας, ὡς 

οὖν ἄρχοντας δαιμονιῶντας, φονεύειν ἡμᾶς παρασχευάζου- 

σιν. [3] Ὅπως δὲ καὶ ἡ αἰτία τοῦ παντὸς γενομένου ἐπὶ 

Οὐρόίχου φανερὰ ὑμῖν γένηται, τὰ πεπραγμένα ἀπαγγελῶ. 



ὈΕΕΧΙΕΜΕ ἈΡΟΙΟΘΙΒ 

[αὖ βένατ᾽ ΚΟΜΛιν] 

Ι. Ἀοπιδίηβ, 11 β᾽ δδὲέ ραββό ἀθγῃιὸνοιποηΐ ἀδῃβ ποίγο 

1116 465 ΟΠ0565 ὀΐγδηρθ8, 505 {ΠΡΡίοαβ, οὐ ρᾶρίοιιΕ που5 
ψΟΥΟΙΒ ἀ6 561}]8}}]65 1 }πιδύϊοο8 ΘΟ ΠΏ 1565 μὰ Γ]68 Τ]ΔΡ15- 
ἰραΐβ. Ο᾽ οϑῇ οα χαὶ τη ὰ ἴογοό ἀβ νου αάγθϑϑθι 66 ἀϊἰδοοιῦβ 

ἄφη5 νοΐγϑ ἱπίόγδε (νου. 7πέγ.. 8. 10), ὁὰν νοὺβ ἐΐθβ 465 

δέγοβ ἀθ πιόπιθ παύιιγθ 16 ποῖι8 οὗ π085 ἔγὸγοβ, φαδηά 

τη νΟῈΒ Π6 6 βϑιΡί6Ζ ρᾷ8 δὲ σαδηα πγδηῃ8 νου5 π6 16 

νοιάγθα ρᾷ8 ἃ σϑιι88 ἀβ ἴὰ πασΐθ ορίπίοπ 4π6 ἤθη ἃ 48 

νουβ. [2] Ραγίοαΐ, δὰ ΣΧ αὶ πιόνίἰοιΐ ἀ᾽ δίγϑ γτϑργὶβ Ῥ81) 
πῇ ρὸγθ, ἀπ νοϊβίαν, ἀ Η]8, τὰ 8η}}, ἢ ἔγὸγο, 1 ΤΩΙ, 
τπ6 ἔθμησηθ ; ἰοιβ, 51 1 Ὅη δχοθρίθ οθιχ αα] ογοϊθπί {0 

168 τηδοῃδτίβ οἱ, 185 ἐπίθπιρόγαπ!β βϑγοηΐ ρυιπ18 ἀ8η8 16 

ἴφα ὀΐθγ 6] οἱ αὰθ 165 Βοηβ ααΐ οπέ νόσα 56[οπ ἰ6 Βνὶβὲ 

βοροηΐ βϑαγθαχ ἄνθο Ὀ]θιι, ΠΟῚ5 νΟΌ]ΟΠΒ ἀϊγρ 165 οἢγό- 

ἰίθηβ; οϑὰχ ἄοπο αχαὶ πὶόνγιίοης ἀ᾽ δίγρθ γϑρυὶβ ΡΟῸΓ 

Ἰθὰν οὈβπδίϊοη, ᾿ἰθὰγ᾽ ἀπο ἀθ5. ῥ᾽ ῖβιῖγβ, θὰ σόρα- 

ξμδῃοθ ἃ 856 ρΡΠ6Ρ ἃ ἰὰ (νογία, δὲ δῃ. οαΐγα 195 ἀότηοῃβ, 

ἸΟΒ ΘΠ ΘΠΆΪΒ, ΤΠ] Οὐ 50118 ἸΘῸΓ τηὰϊη δὲ ἃ 6} ΒΘ ν] 0 

(65 168, 068 τηδρΊβεγαίβ. ΔηΪπιόβ 46 ᾿θὰτ8 [ἀΡΘασβ, [ΟὰΒ 

γϑυϊθηΐ ποίγθ τηογί. .[3] Μαῖβ, ροὺγ ὈΙδὴς νοιβ ἴαῖτα 

ΘΟΠπηδΙ ΓΘ 18 οδπ86 46. 06 411] 86 ρ8888 850115 [ΠΡὈίουΒ, 78 

ναὶβ γουβ ψοοηΐον 16 ἔα, 



160 φευχιὴμε ἀροόυοσιῖξ Π, 1, --- ΤΠ, 8 

. Γυνή τις συνεδίου ἀνδρὶ ἀχολασταίνοντι, ἀχολ, (- ΠΙ ὀίου ἀνξρὶ ἀχολασταίνοντι, ἀχολασται 

γουσα᾿ χαὶ αὐτὴ πρότερον. [3] ᾿Επεὶ δὲ τὰ τοῦ Χριστοῦ 

διδάγματα ἔγνω, αὐτὴ ἐσωφρονίσθη καὶ τὸν ἄνδρα ὁμοίως 

σωφρονεῖν πείθειν ἐπειρᾶτο, τὰ διδάγματα ἀναφέρουσα, τὴν 

σιν ἔσεσθαι ἐν αἰωνίῳ πυρὶ κόλασιν ἀπαγγχέλλουδαι, ᾿ 

ἕ 
τε μέλλουσαν τοὺς οὐ σωφρόνως χαὶ μετὰ λόγου ὀρθο 

ω 

πράξεων ἐποιεῖτο τὴν γαμετήν. [4] ᾿Ασεδὲς γὰρ ἡγουμένη 

συγχαταχλίνεσθαι ἀνδρί, παρὰ τὸν τῆς ΠῚ Σ »' 9 ΠῚ Ὁ - - μ 

φύσεως νόμον χαὶ παρὰ τὸ δίχαιον πόρους ἡδονῆς ἐκ παν- 

τὸς πειρωμένῳ ποιεῖσθαι, τῆς συζυγίας χωρισθῆναι ἐθου-, 

λήθη. [Ὁ] Καὶ ἐπεὶ ἐξεδυσωπεῖτο ὑπὸ τῶν αὐτῆς, ἔτι 

προσμένειν συμθουλευόντων. ὡς εἰς ἐλπίδα μεϊαδολῆς! 

Η 

γτός ποτε τοῦ ἀνδρός, βιαζομένη ἑαυτὴν ἐπέμενεν. [6] 

ς ἀνὴρ εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν πορευθεὶς 

πώτερα τρεττεῦ ἀπηγγέλθη, ὅπως μὴ χοινωνὸς τῶν 

γίᾳ χαὶ ὁμοδίαιτος χαὶ ὁμόχοιτος γινομένη, τὸ λεγόμενον 

παρ᾽ ὑμῖν ῥεπούδιον δοῦσα ἐχωρίσθη. [17] Ὃ δὲ χαλὸς 

χἀγαθὸς ταύτης ἀνήρ, δέον αὐτὸν χαίρειν ὅτι ἃ πάλαι μετὰ 

τῶν ὑπηρετῶν χαὶ τῶν μισθοφόρων εὐχερῶς ἔπραττε, 

μέθαις χαίρουσα καὶ καχίᾳ πάσῃ, τούτων μὲν τῶν πρά- 

ἕξεων πέπαυτο χαὶ αὐτὸν τὰ αὐτὰ παύσασθαι πράττοντα 

ἐθούλετο, μὴ, βουλομένου ἀπαλλαγείσης κατηγορίαν 

πεποίηται, λέγων αὐτὴν Χριστιαγὴν εἶναι. [8] Καὶ ἡ μὲν 

βιὀλίδιόν σοι τῷ αὐτοχράτορι ἀναδέδωκχε, πρότερον συγχω- 

! 
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Π. ὕπθϑ ἔδιηπιθ ἃναλῦ πὶ τη ΡῚ (αἱ νιναὶΐ 4818 16 νἱσθ, 

σοπιπηθ 6]16- Πηϑπι Ὑ ἀναϊί νόοα ἀυράτγαναηΐί, [23] ΕἸ] 

γαῖ ὀ(6 ᾿πϑίγιθ 465 δηβϑίρῃθηθπίβ ἀὰ ΟΠγῖβὲ οἱ 

ΒΟ 1ΠΔ}Ὶ 

ἃ 468. 5ϑηθτηθηΐβ γη 61} 1608, 1] οχροβαῖ 1ὰ ἀοοίγπθ οἱ 

5᾽ ὁ αϊέ οογγί σέθ. Ε]16 μοΡο 1 ἃ ΓΆΠΊΘΠΘΡ 8115 

6 πηθπδραμ, ἄτι ἴθι ὄίθνποὶ γόβογνό ἃ οθὰχ χιὶ νἱνθηί 

ἄδῃβ 16 πιὰ] οἱ οοπέγαί θπηθηί, ἃ 18 881η6 τϑίβοῃ. [3] [.8 

τ2ϑ] ρθιβόνόγα 4δπ5 ἰὰ ἀόραιομθ δ, ρὰν 58 σοῃάαϊίθ, 
5΄8Π16π8 1᾿δβρυῖί 48. 58 ἴβιμμηθ, [4] ΕἼ1]6 ογαΐ αθ ο᾽όξα1 

ἀόβογπηδὶβ ᾿π ἱπιριός χὰ 48 Ῥάδεαξϑε 16 ὁοῦοῃ8 ἀἰπιῃ 

ἨΟΠΒΊΠῚΘ ααϊ ΘΠ ΘΡΟΒαἰΐ ρὲ ἴοι 168. τηουθὴ5 4685 ρ] ΑἸ ΒΙ τΒ 

ΘΟὨ ΡΆΙΡΟΒ ἃ 1ἃ 101 πδίπιγ6}16 δἱ ἃ 1ἃ 1π5[106, οἱ 6116 τόβο- 

Ἰαὺ ἀ6 58 βόραγϑθι ἀθ ἰαϊ. [5] Θὰ 165 ΘΟ Π561}8 δὲ 165. ἴῃ- 
βίϑῃο5 46 5685 ρᾶγθῃίβ, χαὶ [ὰ] [αἰβαιθηΐ θϑρέγεῃΡ 4118 500 
τηΒΡΪ ϑΙΘ μα γα πη ἃ τέβιρίβοθησθ, 6116 56. θὲ γί ]θ ποῦ 

οἱ νϑϑία. [6] (δ! αἱ -οἱ μαρία ρου ΑἸδχδπάγιθ. Ε}16 ἀρρε 
486, 1ὰ, 11 86 Θοπα ιἰδαῖϊξ Θθθοῦα ρ] 118. η18]. Οναϊρῃδηΐ 

ἀἰἀνοὶν ραγί ἃ 865 ΟγΙπη68 δὲ ἃ 588 ἱπιρι6 68, 51] 6116 γοβ- 
ἰαϊν ἄνθο 11, ραγίαρθαπί βοη ἰοἷΐ δί βὰ σόυομθ, 6116 1] 

δθπῖδα 16 γερπαίαπι, Θοτητηβ ψουβ αἀἸξ65, δἰ, 89 βόραγα 

46 1]. [7] (θὲ πΒοηπόίβ πιᾶρὶ δυγαὶϊί ἀἃ δέγθ πθυσθὰχ 48 
ΥΟΙΓΡ 58 [δγηπηθ, αἰ ἀπίγθίο β ναι β8η8 γϑίθηθ ἄνθα 

(65 ΞΒοΘΡν "6 ῸΓΒ οἱ 65 Τ]ΘΓΌΘηΙΓ65, δἀοηπέθ δι. νη δἱ ἃ 

ἰουΐθδβ 165 ἱπι χυϊέβ, τηϑίέσα ἤπ ἃ ἀπ (6118 σοί οἱ 

ΘΒ ΘΡΟΒΡ ἃ 16 Θοην θυ Ρ ΘΟΠΊΠ16 6118 ; πιαῖ5, ἃ 1ὰ βαϊ6 48 

68 ἀϊνοτοθ ορόρό βδὴ5 β8οῃη σοηβϑηΐθσηθηΐ, 1] Ἰ᾽δοοβα 

ἀ᾽ δίγθ ομρόζιθηπθ. [8] ΕἸ]16 νουβ ργέβθηία ἀπὸ γϑαυδίβ ἃ 

ΟΙΒ, ΘΠΊΡΘΡΘΕΙ, ἀοηηϑηΔαηΐ, αι} Ὅη [π| ρουτηῖῦ ἀθ γόρ]ϑι 



102 ρευχιὴμξ ἀρόποοιῖξ, 1], 9, --- ΤΊ, 16 

θῆναι: αὐτῇ διοιχήσασθαι τὰ ἑαυτῆς ἀξιοῦσα, ἔπειτα ἀπο- ἥ ἦ ἢ 
λογήσασθαι περὶ τοῦ χατηγορήματος μετὰ τὴν τῶν πραγ- 

ἄτων αὐτῆς. διοίκησιν' χαὶ συνεχώρησας τοῦτο. [9] Ὁ ἱ ἰ ᾿ν ᾿ 

5 
Ο; Ὧν“ ταύτης ποτὲ ἀνήρ, πρὸς ἐχείνην μὲν μὴ δυνάμενος 

τανῦν ἔτι λέγειν, πρὸς Πτολεμαῖόν τινα, ὃν Οὔρθιχος 

ἐχολάσατο, διδάσχαλον ἐχείνης τῶν Χριστιανῶν μαθη- 

μάτων γενόμενον, ἐτράπετο διὰ τοῦδε τοῦ τρόπου. [10 

“Ἑκατόνταρχον εἰς δεσμὰ ἐμόαλόντα τὸν Πτολεμαῖον, 

φίλον αὐτῷ ὑπάρχοντα, ἔκεισε λαδέσθαι τοῦ Πτολεμαίου 

χαὶ ἀνερωτῆσαι αὐτὸ τοῦτο μόνον, εἰ Χριστ τανός ἐστι. [11] 

Καὶ τὸν Πτολεμαῖον, φιλαλήθη ἀλλ᾽ οὐκ ἀπατηλὸν οὐδὲ 

ψευδολόγον τὴν γνώμην ὄντα, ὁμολογήσαντα ἑαυτὸν εἶναι 
- Χριστιανόν, ἐν δεσμοῖς γενέσθαι ὁ ἑκατόνταρχος πεποΐηχε, 

χαὶ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἐκολάσατο. [12 

Τελευταῖον δέ, ὅτε ἐπὶ Οὔρόιχον ἤχθη ὁ ἄνθρωπος, ὁμοίως 

αὐτὸ τοῦτο μόνον ἐξητάσθη, εἰ εἴη Χριστιανός. [18] Καὶ 

πάλιν, τὰ χαλὰ ἑαυτῷ συνεπιστάμενος διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 

Χριστοῦ διδαχήν, τὸ διδασχάλιον τῆς θείας ἀρετῆς ὡμολό- 

γησεν, [14] Ὃ γὰρ ἀρνούμενος ὁτιοῦν ἢ κατεγνωχὼς τοῦ 

πράγματος ἔξαρνος γίνεται, ἢ ἑαυτὸν ἀνάξιον ἐ ἐπιστάμενος 

χαὶ ἀλλότριον τοῦ πράγματος τὴν ὁμολογίαν φεύγει" ὧν 

οὐδὲν πρόσεστι τῷ ἀληθινῷ Χριστιανῷ. [15] Καὶ τοῦ Οὐρ- 

θίχου χελεύσαντος αὐτὸν ἀπαχθῆναι, Λούχιός τις, καὶ 

αὐτὸς ὧν Χριστιανός, ὁρῶν τὴν ἀλόγως οὕτω γενομένην 

χρίσιν, πρὸς τὸν Οὔρδικον ἔφη" « [16] Τίς ἡ αἰτία ; τοῦ 

μήτε μοιχὸν μήτε πόρνον μήτε ἀνδροφόνον μιήτε λωποδύ- 

ἰ 
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ἀἰΡονά 568 αἰαίγββ ; ἀργὸβ ἀποὶ, 6116 τόροπάγαϊξ ἃ 

Ἰ᾽δσουβαίίοη ρογίόθ οΘοπίγθ 6116, ὕουβ ἄνβΖ δοχιίθβοό ἃ 88 

ἀοηηδηάθ. [9] ὅθ τηϑῦὶ, πΘ Ῥοιναπῦ τίθῃ οοηίμο 6116, 

ῬοὰΡ ἰὸ πηοπιθηΐ, ἔθαγπα 88 [ὈΓΡΘῸ ΟΟμΐΓΒ. τ φονίαϊ πὶ 

Ῥιοϊόπηέθ φαὶ Ἰὰϊ ἀναῖξ Ἔπβαῖρπό 1ὰ ἀοοίγίπο ἀπ ΟΠ γῖϑί 
οὐ 4} ἢ οοπάδιηπον ρὰν {Ππρίοιιβ 48 1ἴὰ τηδηϊὸγθ βαϊ- 

ναπίθ, [10] 1] σᾶρῃμα ὰἂπ σθηθισίοη 46 5685 Δη}ῖ8, αἱ δὲ 

76ἴθγ θη ρείβοῃ Ρίοϊόπιόθ; 11 1υἱ ρϑγϑιϑάα 48 86 βαΐϊβὶν 

ἂθ Ριο]όπιόθ. οἱ ἀ4ἀθ [ὰϊ] ἀοιηάπαον. βϑα]οπηθαί 5}} 

ὀΐαιξ οἰιγόϊίδη. [11] Ριοϊόϊμιόθ, ἰουοιγβ βἰποὺγθ, 

ΘΗΠΘΠΙΙ 46 1 Τ86 οὗ ἀπ τἡοηβοηρο, ἀϑοσᾶ 4} ὀϊαὶξ 

ομγόϊθη : [6 σθπίασίοη 16 πὲ πηοϊρα ἀδη8 165 ἔουβ οἱ 16 

(μὺ Ἰοηρίθηρβ ὁπ. ρεῖβοη. [12] Οοπάαϊξ οηῆπ ἀονδηΐ 
Ὀτρίσαβ, οα ᾿αἱ ἀθγηαπάα 5θα]οπιοηῦ, οοῆτηο 1ὰ ρΓῸ- 

ταϊὸγ ἴοἱβ, 51} ὀΐαϊξ οἰρό!οη. [13] Τ)᾽8 ποῦνθαα, ἀγαπῦ 

σοπβοίθῃοθ 465. Βίθης 4} ἀθναὶϊξ ἃ 1᾿δηβαιρυιθιηθηῦ 
ἄμ (ἰτίβί, 11 οοηῃΐοββα 1 όθοἹθ 46 1ὰ πιόγαϊθ ἀϊνίπθ. 

[14] Νίον. χυοὶ ψὰθ ο8 βοΐ, οδδί ἤἶθὺ βοὰν οοη- 

ἀδηληθν, οὐ ἀδηβ 1ὰἃ σοῃβοίθποθ 46 88 ριΌργ ἱπαὶ- 

δηϊ6 586. ῥγοοίδπιου ὀΐγϑηθθυ δὲ γθίυβθι. βοὴ ἰόπχοὶ- 

ξπᾶρθ. Οπ πὸ ἰγοῦνθγα πὶ ἢπ πὶ ᾿᾿ἀπέγθ Οἢ8 2 πῃ νγαὶ 

οἰγρό(θη. [15] ὕτριοιβ ἰ’Ὸ Εὖ οπηπηθπον. [πὸ οθρίδϊπ 
Τοῖπβ, αἱ δυβδὶ ομγόϊίθπ, ἰότποίπ 486 οθ Ἰπρδπιθηΐ 
1π]πδίθ, αἰ ἃ τρίουβ : [16] « ἘῊ χποὶ 1 ΜοΠ]ὰ απ Ποπητηα 

ααὶΐ π᾿ εβὲ πὶ δάἀυ!ξὸρθ, πὶ ἀέβαμοβό, Ὡἱ Ποιηὶοί 6, πὶ νο- 



δά φβευχιὴδμξσ ἀρόύῦοι, ΠΠ, 1 --- ΠΙ, 8 

τὴν μήτε ἅρπαγα μήτε ἁπλῶς ἀδίκημά τι πράξαντα ἐλεγ- 

χόμενον,. ὀνόματος δὲ Χριστιανοῦ προσωνυμίαν ὁμολο- 

γοῦντα τὸν θροῦν τοῦτον ἐχολάσω ; Οὐ πρέποντα εὐσε- 

θεῖ αὐτοκράτορ! οὐδὲ φιλοσόφῳ Καίσαρος παιδὶ οὐδὲ τῇ ἱερᾷ 

{ 

ὑδὲ ᾿ 
συγκλήτῳ χρίνεις, “ὦ Οὐρόιχε. » [11] Καὶ ὃς οὐδὲν ἄλλο 

ἀποχρινόμενος καὶ πρὸς τὸν Λούχιον ἔφη" « Δοχεῖς μοι καὶ 

σὺ εἶναι τοιοῦτος. » [18] Καὶ τοῦ Λουχίου φήσαντος" « Μά- 

λιστα», πάλιν καὶ αὐτὸν ἀπαχθῆναι ἐχέλευσεν. [19] Ὃ δὲ 

χαὶ χάριν εἰδένα! ὡμολόγει, πονηρῶν δεσποτῶν τῶν τοιού- 

των ἀπηλλάχθαι γινώσχῶν καὶ πρὸς τὸν πατέρα καὶ βασι- 

λέα τῶν οὐρανῶν πορεύεσθαι. [20] Καὶ ἄλλος δὲ τρίτος 

ἐπελθῶν χολασθήναι πῤοσετιμήθη [οἷ. Ετϑ5,, ΙΝ], ἄνπ, 

2-13]. Ὥ 

ΠΙ. Κἀγὼ οὖν προσδοκῶ ὑπό τινος τῶν ὠνομασμένων 

ἐπιδουλευθῆναι καὶ ξύλῳ ἐμπαγῆναι, ἢ χἂν ὑπὸ ΚΚρίσχεν- 

τὸς τοῦ φιλοψόφου καὶ φελοχόμπου. [2] Οὐ γὰρ φιλόσοφον 

εἰπεῖν ἄξιον τὸν ἄνδρα, ὃς γε περὶ ἡμῶν ἃ μὴ ἐπίσταται 

δημοσίᾳ χαταμαρτυρεῖ, ὡς ἀθέων χαὶ ἀσεδῶν Χριστιανῶν 

ὄντων, πρὸς χάριν χαὶ ἡδονὴν τῶν πολλῶν τῶν πεπλανη- 

μένων ταῦτα πράττων. [9] Εἴτε γὰρ μὴ ἐντυχὼν. τοῖς τοῦ 

Χριστοῦ διδάγμασι κατατρέχει ἡμῶν, παμπόνηρός ἐστι καὶ 

ἰδιωτῶν πολὺ χείρων, οἱ φυλάττονται πολλάκις περὶ ὧν 

οὐκ ἐπίστανται διαλέγεσθαι χαὶ ψευδομαρτυρεῖν᾽ ἢ εἰ ἐντυ- 

χών, μὴ συνῆχε τὸ ἐν αὐτοῖς μεγαλεῖον, ἢ συνείς, πρὸς τὸ 

μὴ ὑποπτευθῆναι τοιοῦτος ταῦτα ποιεῖ, πολὺ μᾶλλον ἀγεν- 

γνὴς καὶ παμπόνηρος, ἰδιωτικῆς χαὶ ἀλόγου δόξης χαὶ φόδου 
͵ 
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ἰθαν, Οἱ ρᾶν βδθαν, 4 Ὅπ π6 ρϑαΐ δῃ ἃἢ τηοῦ ΘΟ ν αἴποῦθ 

ἀ' ἀπουη ΟΥΙππ6 ; 1] ἀνοῦθ βοα]οπιθπί β᾽ρροὶθν ομγόϊζιβη, 

οὐ νοὺβ ἴδ οοπάδιππο ἢ (δ. Ἰυροπιοπί, γθίουβ, π᾽ θδὲ 

ΡᾶΒ Θομίογπιθ ἃὰχ ἐπίθηΠοη5 ἀπ Ρίθαχ ΘΙαρΘΓΘαΡ, αἱ ἀὰ 

ῬΒΙΟβΟΡ, ἢ]Β 48 (Ἰόβαν, πὶ ἀπ βαογό βέπαϊ, » [17] ὅ8ῃ5 
δαΐτα τόρουβθ, {ΡΡίοιβ ἀϊξ ἃ Τλιοαβ ; « Τὰ πιθ ρϑγαΐβ, 

οἱ διββὶ, δίγθ οῃγόίιθῃ. --- [18] (δι αἰ πϑπιθηΐ, » γόροῃ- 

4 Ἰμποῖπβ, οὐ 1} 16 ἂν ὁραϊοπιθαὺ θιισηθηθν, [19] 1.6 
σοπάαπηπό [ἱ τοπάϊξ ορᾷσθ : πηοιῖν, οὁξαϊ ροὰν αἱ δίτθ 
ἀέ!ννό ἀθ οδ5 πιαῖξγεβ ἱπ] ιβίοβ ροιν 1160 διργὸβ ἀπ 
Ρὸγθ οἱ ἀὰ τοὶ ἀθβ οἴδιχ. [230] {Ππ ἰγοϊβιὸτηθ 56. ργές- 

Βθπία, 40] ἰαΐ ὀρ] θπιθπί οοπάδαηγπό δὰ Βα ρρ!ς6 (νον. 
Πιίγ., 8. 19). 

Ἂ; 

ΠῚ (νον. 7π|’., 8. 19). Μοὶ διιββὶ, 16. τη αἰζθῃ 48. ἃ πὴ 
νοὶ ρουγβανὶ οἱ αἰίδομβέ δὰ Ῥοὶβ ἀμ. βιρρ]086. ρϑΓ 

σφυρίχα ἊΏ ἀο ὁοὰχ 46 [᾽Ἃἱ πομητηόβ Οὐ ΡὰΡ ΟΥΘβοθῃβ,, 
οϑὲ 8π|} ἀπ γι (ρΒΠΟρΡΒΟΡΒΘῚ) οἱ ἀθ 1ὰ ραγαάθ, [2] [6 
ποτὰ ἀθ ῬΒλ] ον ρἢΘ 6 οοηνιθηΐ ρᾶ58 ἃ ὑἢ Βοιηπιθ σαὶ 

ὨΟῸΒ 80Ο.886. δὴ ΡΆΡ]1Ο, ἃ]οῦβ αα] πθ ΠοὰΒ οοππαῖξ 

Ρᾶ5, αυἱ ἰγαϊΐθ 165 οἤῃγόϊίθηβ ἀ᾽ αἰ μόθ8 οἱ ἀἽπιρῖθβ, ροὺν 

Ρἶδῖγθ ἃ ἀπὸ συ! ἀθ ἐραγόθ. [3] 51 ποὰβ ρουγευϊ, 

ΒΕΠ8. ἅνοὶν ἰὼ 165. ΘηβοΙ θη θηΐβ ἅπι ΟΠ νῖβὲ, οθδί ὑπ 
ἰἸηὰπιθ ; 11 δδί τηοΐῃβ ΘΧο Βα Ὁ]8 ψὰ8 165 ἸβΠΟΓΔΏ (8. : ΘῈΣ 
ἀὰ τποϊηβ βουνθηΐ 88 βαγάθηΐ 46 158} δ ἀθ οδ] οπΊ πῖον 
66 αα}}5. πὸ δοῃῃαϊθβθηὶ ρᾶ5. 5} 168 ἃ 105, 1] π'θῃ ἃ ρ88 

δΟΙΏρτΙΒ Ἰὰ σραπάθαν : 51] [ἃ ΘΟΤΩρΓΙΒ6, οἰ δδὲ βου π᾿ δέ γα 

Ῥ88 βδουρφοῃμπό 4 δίτο ομρόϊίθπ 4 }]} 56 σοπάμ αἰπβὶ, οἵ 

ΔΙοΥΒ 1] οϑὺ ἀ᾽ δυΐαηΐ ρ᾽υ5 ταϊβόγαθ!8 δὲ πέδη : 1] οϑὶ 
ϑβοίανθ ἀὑπθ ορίπίομ ἀνθ ρ]6 δὺ ἰπβθηβόθ ; ἢ] οβόϊὑ ἃ [ἃ 



186 γνευχιὴὸμξε ἀρογοαιβ, ΠῚ, ἀ -- ΤΥ, 8 

ἐλάττων ὥν. [{] Καὶ γὰρ προθέντα με χαὶ, ἐρωτήσαντα 

αὐτὸν ἐρωτήσεις τινὰς τοιαύτας χαὶ μαθεῖν χαὶ ἐλέγξαι, ὅτι 

ἀληθῶς μηδὲν ἐπίσταται, εἰδέναι ὑμᾶς βούλομαι. [Ὁ] Καὶ 

ὅτι ἀληθὴ λέγω, εἰ μὴ ἀνηνέχθησαν ὑμῖν αἱ κοινωνίαι τῶν 

λόγων, ἕτοιμος χαὶ ἐφ᾽ ὑμῶν χοινωνεῖν τῶν ἐρωτήσεων 

πάλιν" βασιλικὸν δ᾽ ἂν χαὶ τοῦτο ἔργον εἴη. [6] Εἰ δὲ καὶ 

ἐγνώσθησαν ὑμῖν αἱ ἐρωτήσεις μου χαὶ αἱ ἐχείνου ἀποχρί- 
δὸς κτλ γε, Ν σεις, φανερὸν ὑμῖν ἐστιν ὅτι οὐδὲν τῶν ἡμετέρων ἐπίσταται 

ἢ εἰ καὶ ἐπίσταται, διὰ τοὺς ἀχούοντας 

οζος ἀνὴρ δείχνυται, 

ς γὲ μηδὲ τὸ σωχρατικὸν ἀξιέραστον ὃν τιμᾷ « ᾿Αλλ᾽ 5. Υξε μὴ ἵ με ἴ 

οὔτι γε πρὸ τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ» [ΒΙΑΤΟΝ, 

Ἐορ., Χ, ». 895 (.] [1] ᾿Αδύνατον δὲ Κυνικῷ, ἀδιά- 

ς προθεμένῳ, τὸ ἀγαθὸν εἰδέναι πλὴν 

υϑ., ΓΝ, χνι, 3-6]. 

ὡς δὲ μή τις εἴπῃ" Πάντες οὖν ἑαυτοὺς φονεύ- 

ἤδη παρὰ τὸν θεὸν καὶ ἡμῖν πράγματα 

ὦ δι᾿ ἣν αἰτίαν τοῦτο οὐ πράττομεν, χαὶ 

δι᾿ ἣν ἐξεταζόμενοι ἀφόδως ὁμολογοῦμεν. [2] Οὐχ εἰκῇ τὸν 

χόσμον πεποίηχέναι τὸν θεὸν δεδιδάγμεθα, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὲ 

ἀνθρώπειον γένος" χαίρειν τε τοῖς τὰ προσόντα αὐτῷ μιμου- 

μένοις προέφημεν [οἵ, Αροΐ., 1, χ, 1], ἀπαρέσχεσθαι δὲ 

τοῖς τὰ φαῦλα ἀσπαζομένοις ἢ λόγῳ ἢ ἔργῳ. [9] Εἰ οὖν 

πάντες ἑαυτοὺς φογεύσομεν; τοῦ μιὴ γεννηθῆναί τινα καὶ 

μαθητευθῆναι εἰς τὰ θεῖα διδάγματα, ἢ καὶ μὴ εἶναι τὸ 

ἀνθρώπειον γένός, ὅσον ἐφ᾽ ἡμῖν, αἴτιοι ἐσόμεθα, ἐναντίον 

Ι 
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οταϊμίθ. [4] 08 1ὰ1 αἱ ργοροβό β8ὰ} οβ βυ)θί 468. αιιθβ- 

[ΐοπθβ ; 76 1᾽δἱ Ἰηϊθγγορό : οὐ' [ .ν᾽ μὰ π|8 σοπνδίποτθ, 16 

νΘυχ 46 νοῦβ 18 58 βῖθχ, Ζὰ] ὩἶΘῃ 8810 ρᾶ5 16 ργο- 

ταΐον τποί,, [5] Ῥοὺν ᾿γοῦνθ 66. α18 Κ ἀνδηςθ, 5ὶ νοιβ 

ὨἾΆΝΟΖ ρᾷ8. 6. ΘΟΠΏΒΙ588Π08 46 Π08 ἀἸἰβουββίοηβ, 16 508 
Ῥγδϊ ἃ 11 πύθγτορεν 46 ποῦνοδι ἀσναηΐ νοὰβ : 66 βϑΡαὶί, 
ἀἰρβηθ ἀθ νοΐγο ρυ ββᾶποθ βουνθραίηθ, [0] 81 νοὰβ ἄν Ζ 

Θὰ σομηδίββϑηοο 46 ΠΊ65 4 Θβίῖ0Π8 δὲ 46 5688 γόροῃβαεβ, 

νΟυΒ ἅνθΖ ρὶι ΝΟ" 4] τ βαϊξ τίθῃ 48 ποίγβ ἀοοίυπηθ. 

ΒῚ] Ιὰ σοπηδῖξ, δέ ψὰθ, οομλτη 16 [᾽δ] 4 ρ]β πααί, Ἰὰ 
ογδιηίθ 46 οϑιχ αυὶ ἰ᾿ἐσουξεπὲ ᾿᾿δπιρδομθ ἀθ ρϑυ]οσ, 1] 

τη ηΐ 6 ΡῈ Ἰὰ αὶ] ποδί ρὲ8 8Π|1 468 18 5808 

διαὶ. ἀθ ᾿᾽ορίπίοπ ; 1} πηόρτῖβθ 1ἃ 6118 τηβχίτηβ 48 

ϑοογαίθ ; « [ὲ νόγι6 ἀοἱέ ρά88ον ἀναηΐ 1᾿ ΠΌΤΩΙ...» [7] 
ΜεδΙβ 1] δϑὲ ἱπιροβαιΐθ αα σα ογαΐαιιθ, Χα1 ρἴδοθ ἰὰ ἤπ 

ἀθγηϊὸγθ ἀδη8 1 ἸπαΙόγθποθ, Ομ ηϑῖ55886. ἢ δαΐγθ ΒΙθῃ 

408 ΕἹπα ! Βέγθμοβ. 

δι. Πηδῖ5 

ΙΝ. Ου ποὺβ αἴρα ρϑιυΐς-δίγθ ; « Ποπηθζενοῦβ ἰοὰ8 
1ὰ πλοῦ, ἃ νουβ-τηϑηηθ8, (Ἶδϑῦ 186 ομδπηΐπ ΡΟΙΓ 8118} ἃ 
Ῥίοθα : νοῦβ ΠΟῚΒ ὀρδγρηθΓ8Ζ 1ὰ ΒΘΒοριθ. » 96. αἰταὶ 
Ῥοθγαιοὶ ποῖ ὨἈΡΊΒΒΟΠΒ ρὰ8 δἰηϑὶ δὲ ροιθχαοὶ ὨΟυ85 
ΘΟμ ἔδβΒ0}}8 58Π8 ογαίπίθ ποίγϑ οἱ ἀδθυδῃηΐ 165 (γι ραπαυχ. 
[3] Νοίγβ ἀοοίσίπθ ἤθτι5 δηβϑίβηθ 408 Πϊθιι πὰ ρ88 ἴα} 
16 πιοπμάθ β8π8 θαΐ, τηδ]8 ρον 16 βΘ ΓΘ Πυπηαΐη Ὡ 1] αἰτηθ 
οϑὰχ 4] ομθγομοπί ἃ πη} 6} 565 ρϑρίδοίίοηβ, σουηπιθ 
ποῦ Π᾿ἌνΟηΒ ἀΠ δηξέγθυνουηθπί (νου. {πέσ., 8 19); ἢ] 
ἀῤίαβίθ σθὰχ χαὶ ἔοῃξ 16 τη8] Θὲ. ρΆγο]θ οὰ θῃ ΞΌΥΓΒ. 
[3] 81 ποιβ ἤοὰ8. ἀοπηοιβ ἰοὰΒ 1ὰ ποτέ, πΟΒ ΒΘΤΟΠΒ 
086, δ ϊαηί αι}}} Θβῦ δὲ ποῦβ, σα] π6 παϊέρα ρ] 8 ρὲσ- 
ΒΟΠΠΘ, 4] ΠὟῪ αὐγὰ ρἢι8 48 ἀἸβοῖρ]68 46 ἴα Ἰοὶ ἀϊνίπθ, 
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τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ χαὶ αὐτοὶ ποιοῦντες, ἐὰν τοῦτο πράξω- 

μεν, [4] ᾿Εξεταζόμενοι δὲ οὐκ ἀρνούμεθα διὰ τὸ συνεπίσ- 

πασθαι ἑαυτοῖς μηδὲν φαῦλον, ἀσεδὲς δὲ ἡγούμενοι μὴ 

κατὰ πάντα ἀληθεύειν, ὃ καὶ φίλον τῷ θεῷ γινώσχομεν, 

μᾶς δὲ χαὶ τῆς ἀδίχου προλήψεως ἀπαλλάξαι νῦν σπεύ- 

Υ. Εἰ δέ τινα ὑπέλθο!: χαὶ ἡ ἔννοια αὕτη ὅτι, εἰ θεὸν 

ὡγολογοῦμεν βοηθόν, οὐκ ἄν, ὡς λέγομεν, ὑπὸ ἀδίκων 

ἐχρατούμεθα χαὶ ἐτιμωρούμεθα, χαὶ τοῦτο διαλύσω. [2] 

ὋὉ θεὸς τὸν πάντα χόσμον ποιήσας χαὶ τὰ ἐπίγεια ἀνθρώ- 
ΠΗ 

ποις ὑποτάξας καὶ τὰ οὐράνια στοιχεῖα εἰς αὔξησιν χαρ- 

πῶν χαὶ ὡρῶν μεταῦο 
ὲ , Ἁ ΩΡ ᾽ ͵ ᾿ 

γόμον τάξας, ἃ χαὶ αὐτὰ δι᾿ ἀνθρώπους φαίνεται πεποιη- 

κώς, τὴν μὲν τῶν ἀνθρώπων χαὶ τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν 

πρόνοιαν ἀγγέλοις, οὺς ἐπὶ τούτοις ἔταξε, παρέδωχεν. [3] 

Οἱ δ᾽ ἄγγελοι, παραδάντες τήνδε τὴν τάξιν, γυναικῶν 

μίξεσιν ἡττήθησαν χαὶ παΐδας ἐτέχνωσαν, οἵ εἰσιν οἱ λεγόμιενοι 
" δαίμονες. [4] ἸΚαὶ προσέτι λοιπὸν τὸ ἀνθρώπειον γένος 

λωσαν᾽ τὰ μὲν ᾿ διὰ μαγικῶν γραφῶν, τὰ δὲ ἑαυτοῖς ἐδού 

διὰ φόδων καὶ πιμωριῶν, ὧν ἐπέφερον, τὰ δὲ διὰ διδαχῆς 

θυμάτων χαὶ θυμιαμάτων καὶ σπονδῶν, ὧν ἐνδεεῖς γεγό- 

γασι μετὰ τὸ πάθεσιν ἐπιθυμιῶν δουλωθῇναι᾽ χαὶ εἰς 

ἀνθρώπους φόνους, πολέμους, μοιχείας, ἀκολασίας καὶ 

πᾶσαν χαχίαν ἔσπειραν. [9] Ὅθεν ᾿καὶ ποιηταὶ καὶ μυϑο- 

λόγοι, ἀγνοοῦντες τοὺς ἀγγέλους χαὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν 

γεννηθέντας δαίμονας ταῦτα πρᾶξαι εἰς ἄῤῥενας καὶ θη- 

͵ 
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δἱ πλδπιθ 411} ΗὟ διγὰ ρ᾽8 αἰ Βομητη88. ΑΒῚΡ δίηϑὶ, ο᾽ βϑί 

4116 Ρ οοπίτϑ [ὰ νοϊομίέ 46 Ὀΐθα, [4] Πονδηΐξ 165 7685, 

ὨΟῸΒ5 ὯΘ ΠΙΟΩΒ ρᾷ8, ΡᾶΓΟΘ αι18 ΠΟΙ8. ἀΥΟΏΒ ΘΟὨΒΟΙΘΠ68 

ἄδ π᾽ δΐγθ Ῥὰ8 σοι ραθ 65 ; ποι ΓΕβ ΡάοηΒ. ΘΟΟΠΉΠῚΘ. ἈΠ 

ἱπρίόϊό ἀθ πα ρᾶβ ἀΐνα δὰ τοὰΐ ἴὰ νότ(ό ; οἂν οθδύ. Ἰὰ 

68 «υἱ ρ]αῖξ᾽ ἃ Πῖθὰ : ποι8 ἀ 65] ΟῚ 8 811581 νοῖβ ἀδ!ντον 

46 νο8 1π)]βί88 ργό)αρόδβ, 

ν, Ὀθιΐθ οδ)θοίίοη. ρουγταὶΐ ἀυβδὶ 886. ργέβθηίονρ ἃ 

1᾿ δϑρυῖδ ἀθ φαοϊχα αι : 51 Ὀίδα ὀξαϊξ βθοοιΡΆ }6, ὁΟμ τη 8 

ποὺβ ἰ6 ἀΐβομβ, 1] Ὧ6 ποῖι8 [αἰϑϑογαίΐ ρᾷ8 Ἀββθῦνν δὲ 

Ῥθυβόσαξθν μὰν 168 τηδομαμπίβ, «6 ναὶβ γέροπαγθ ἃ σδίξβ 
αἰβοαυ!μό, [23] θα ἃ ογόῤ ἰουΐ 16 τηοηάο, 1 ἃ βουχηῖβ ἃ 

Τβοπιτλθ ἰοὰέ 66 4] 680 50} ἰθγγθ. Ῥὰῦ 88 [οἱ ἀἰϊνίῃθ, [65 

ἀβίσββ ἀὰ οἷ], (α}} ἃ ογόέβ διι551 τη δη!οϑ θπιθπύ ρουγ 
᾿Βοιαπιθ, ἀοϊνοηῦ σοπσουγιν ἃ [ἃ Ογοΐββαηοθ 468 ἰγαϊβ 

ἀφ ἴα ἴβθσγθ δὲ δὰ σμδῃρθηιθηΐ 468 βαἰβοηϑ. ΠΠ| ἃ οοπβό 18 

8010 46 γ61}}18} 80 168 ὨΟΠΊΠΊΘΒ5 Θὲ 8111 168 οὐόθει "68 ααΣ., 

Β0ὴ} 808 ἰ8 Οἷ6] διιχ 8ηρθ8 4}}} ἃ πιεὶβ ἃ ἰθὺ} (δίθ. 

[3] Μαὶβ 168. ἀηρθβ, νἱοϊαπί οσϑὲ ογάγβ, οπέ σμθγοβό 18 
ΘΟΠΆΠΘΙΟΘ 468 ἰδιωπηθβ δ οπΐ ϑηρθηάγό 4885 οηϊαπΐβ 

486 ποθ ΔΡρϑίοῃβ [95 ἀόπιοῃβ. [4] Πδπ5 ἴα 8016, 
118. 88. βοηΐ ἀββθρνὶ 186 βθησγθ Βυπιαίπι, 801 ρὸν [ἃ 
ὨλΔΡῚΘ, 8010 ρδν Ἶὰ ογαϊῃηία δὲ 108 ἔοι πηθπίβ 4118 ἔαϊ- 
58 ϊθηΐ Βα», Βοῖΐ δὰ 86 ἰδιβαπέ οὔδνϊὶΡ 468 βδουῆοοθβ, ἀ8 
᾿ϑησθηβ δὲ (4689 ΠΙΡαἰίοηβ,, ἰουξθβ ομοϑθθ ἀοηΐξ 118 ϑοηξ 
ἀνί468, ἀθρυΐβ 4}}58 βοηῦ ἀβθνϑῃυβ ϑβοίανββ ἀθθ ρᾶ8- 

βίομβ; οὖ 115 οπέ βθῃγό ρϑγῃηὶ 165 ποπιπιθα 6 τηϑυσίγθ, 
ἴὰ βάθεγθ, ᾿᾿δἀυ]ξὸτγθ, 11 θη ρόναμοθ δὲ ἐοὰβ 165 πιαυχ. 
[5] 1μ68 ῥοδίθβ οἱ 168 τ τ βοϊοβιλθβ ἢ6 βαναϊθπί ρᾷ8 40 
ο᾽ ὀϊαϊθηΐ 165 ἃη6688 Θὲ 165 ἀόπιοπβ πόβ ἀ᾽διιχ χαὶ ἀναϊθηξ 
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᾿ 
λείας χαὶ πόλεις χαὶ ἔθνη, ἅπερ συνέγραψαν, εἰς αὐτὸν 

τὸν θεὸν χαὶ τοὺς ὡς ἀπ᾿ αὐτοῦ σπορᾷ γενομένους υἱοὺς 

χαὶ τῶν λεχθέντων ἐκείνου ἀδελφῶν καὶ τέχνων ὁμοίως 

τῶν ἀπ᾿ ἐχείνων, Ποσειδῶνος καὶ Πλούτωνος, ἀνήνεγχαν. 

[6] ᾿Ονόματι γὰρ ἕχαστον, ὅπερ ἕχαστος ἑαυτῷ τῶν 

ἀγγέλων καὶ τοῖς τέχνοις ἔθετο, προσηγόρευσαν. 

ὙΊ. "Ὄνομα δὲ τῷ πάντων πατρὶ θετόν, ἀγεννήτῳ ὄντι, 
, 

οὐχ ἔστίν᾽ ᾧ γὰρ ἂν καὶ ὄνομά τι προσαγορεύεται, πρεσ- 
ΠΕΨΗΝ εν ΟἽ Ἴπ δὲ ΑΕ 

1 τὸν θέμενον τὸ ὄνομα. [2] Τὸ δὲ πατὴρ καὶ 
θεὶ 
εὸς χαὶ χτίστης χαὶ χύριος χαὶ δεσπότης οὐχ ὀνόματά 

ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν εὐποιϊῶν καὶ τῶν ἔργων προσρήσεις. [3] 

Ὃ δὲ υἱὸς ἐκείνου; ὃ μόνος λεγόμενος χυρίως υἱός, ὃ 

λόγος πρὸ τῶν ποιημάτων καὶ συνὼν χαὶ γεννώμενος [οἔ, 

ζοη., τ, 8] ὅτε τὴν ἀρχὴν δι᾿ αὐτοῦ πάντα ἔχτισε χαὶ 

ἐχόσμησε, Χριστὸς μὲν χατὰ τὸ χεχρῖσθαι καὶ χοσ- 

νῆσαι τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ τὸν θεὸν. λέγεται, ὄνομα 

χαὶ αὐτὸ περιέχον ἄγνωστον σημασίαν, ὃν τρόπον χαὶ 

τὸ θεὸς προσαγόρευμα οὐκ ὄνομά ἔστιν, ἀλλὰ πρᾶγ- 

ματος δυσεξηγήτου ἔμφυτος τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων δόξα. 

[4] Ἰησοῦς δὲ καὶ ἀνθρώπου καὶ σωτῆρος ὄνομα καὶ σημαΐ 

ἔφημεν 
[Δροὶ., 1, χχιπι, 8], γέγονε κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ καὶ 

σίαν ἔχει. [8] Καὶ γὰρ καὶ ἄνθρωπος, ὡς πρ 

πατρὸς βουλὴν ἀποχυηθεὶς ὑπὲρ τῶν πιστευόντων ἀνθρώ- 

πὼν χαὶ ἐπὶ χαταλύσει τῶν δαιμόνων᾽ καὶ νῦν ἐχ τῶν ὑπ᾽ 

ὄψιν γινομένων μαθεῖν δύνασθε. [6] Δαιμονιολήπτους γὰρ 

πολλοὺς κατὰ πάντα τὸν κόσμον καὶ ἐν τῇ ὑμετέρᾳ πόλει 
] 
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σοτηταῖβ ἰοαΐθ5. 065. ΒΟΡΥΘΙΣΒ 818 γαοοπίϑιθπί ; 0085 

ἰαυΐο5 σομίγ παίανθ, οδδ δάιιηηψόγοθ, ο65. ΟΡ ΠῚ68 ΘΟ ΓΒ 

168 οἰἐέβ οὐ 165 πϑίϊοῃβ 115. 165 αἰ ϑαόγοαὶ ἃ θα 

γηδπιθ δὲ απχ ΗΒ δηρθηάγέβ ἀθ8 [αἱ], ἃ 565 ρτγόϊθπάιβ 

ἔνρὸγβ, Ροβοιίάοῃ δὲ ῬΙαίοη, δὲ ἃ ἰϑὰγβ θηϊαηίβ. [6] 115 

ἀοππόγθηξ ἃ οπδοὰη ἀἶθαχ 16. ΠΟΠῚ ἀπ6 ομδοιη ἀ65 

δΏρ6ϑ5 ἃν διΐ ΟΠΟἿδὲ ΡΟΣ 1α] οὐ 5688 ϑηΐαηίϑ. 

ΥἹΙ. [6 Οὐόαίθων ἀθ ᾿᾿ππίνοῦβ πη ἃ ρὲ5 46. ΠΟΠΊ, ῬΆΓΟΘ 

40} οϑύ ποῦ ϑῃβϑηάγό. ΠΘΟΘυ ΟΡ 1 ΠΟΠῚ ΒΌΌΡΟΒ6 6 ἰδὲ 

ἀπο] αα αι ἀ6 ρ᾽υ8. ἃποίθη αὰλ ἀσπηθ 66. ποηϊ. [2] (85 
πιοί5 Ρόγθ, Ὀΐδιι, (γόαξοαν, ϑοισηθυν οἱ Μ αἰ γα πθ βομΐ 

Ρα5 468 ποπῖβ, πιδὶβ 495 Δρρο!!δίϊοηβ. γηοίϊν ὅοβ βὰν 585 
ὈΙθηἴαϊ 5 οὐ 565 δοίη. [3] ὅοπ ΕἾΪ5, ἰς βοὰϊ χαὶ οὶ 

ἈΡροΙό ργοργοπιθηΐ [115,.16 Ὑορο οχίβίαπί ἀνθὸ Ἰαΐ δὲ 1 

Θηρθπάγό ἀνᾶπί, [ἃ οΡέΔ 0, ἸΟΥΒΑ͂ΌΟ τὶ σΟΠΠΠἸΘποοιηθηΐ, 

11. δ οἱ ογάομπα ρὰν 1] ἑοΐδ5 ομοβ68 (οἷ. ἠπέροαὶ., 8 10). 688 

ἀρροϊέ Οβυῖβί, ρᾶγοθ 4} ϑϑὲ οἱμί οἱ χὰθ Ὀϊθα ἃ ἴον 

ογάοππό μὰν ἰὰϊ. (6. πομὶ πιδτηθ ἃ ὯΠ6 55: Ποδί 0 
τηγβίὀριθιιβο, 46 πηόπὴθ 4118 16 πιοί Ὀῖθα ἢ 656 ρὰ5 Ὁ ΠΟΙᾺ, 
πλ δ ὍΠ6 Δρριοχπηδίϊοι πϑίαγβ]θ ἃ 1᾿ Πογηπιθ βουγ 
ἀὀβίβιμον ἀὯ6 ΟΠ080 [6 ΧΡ ]10Ά}}16, [4] Ψόδιβ οδὲ ὑπ ποτὶ φαΐ 
ΒΙβηϊῆο. μουηγὴθ οὖ βασνθανρ, [Ὁ] Νοὺβ 1᾿ἀνοπβ 41 δηίό- 

υἰϑατοταθηΐ, [6 ΟἩτβί 5᾽ δϑὺ ἕαϊν Βόμηπιο, ἢ πϑααϊ μὰν 1ὰ 

γοϊοπίό ἀθ Ὀΐθα [6 Ρὸγο βοὰν 16 βα]αΐ ἀθ5 ὀγογαπίβ δὲ 
ἴα γσυΐϊηθ 465 ἀόμηοηβ.  ουβ ροῦνθα νου 8 6 ΘΟΙ Δί ΠΟΓΘ 

ΡᾶΡ 06 αἱ 856. Ρ85886 8088 νο8 υβιχ, [6] ΠΠγ ἃ ἀδῃβ ἰουΐ 

16 πιοπάθ οὐ ἀδῃ8β νοὐγϑ ν1]}186 ποπθν8 48 ἀὀπιοπίδαμοβ, 
Ζυβτιν. --- ἀροϊορφίες. 11 



102. ΡΕΙΧΙΝΜΕ ΑΡΟΌΠΟΟΙΕ, ΥἹ, ὃ --- ΝΙΙ, ὦ 

πολλοὶ τῶν ἡμετέρων ἀνθρώπων, τῶν Χριστιανῶν, ἐπορ- 

χίζοντες χατὰ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σταυρωπτ 

θέντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ὑπὸ τῶν ἄλλων πάντων 

ἐπορχιστῶν καὶ ἐπᾳστῶν καὶ φαρμαχευτῶν μὴ ἰαθέντας, 

ἰάσαντο χαὶ ἔτι νῦν ἰῶνται, καταργοῦντες χαὶ ἐχδ' Μ μ δ Ὧ ὅν 

τοὺς χατέχοντας τοὺς ἀνθρώπους δαίμονας. 

ΨΙ1. Ὅθεν καὶ ἐπιμένει ὁ θεὸς τὴν σύγχυσιν καὶ χατά- 

χῦλοι λυσιν τοῦ παντὸς χόσμου μἣ ποιῆσαι, ἵνα καὶ οἱ 

ἄγγελοι χαὶ δαίμονες χαὶ ἄνθρωποι Χὴχ 
; -νΝ ὰν τὰ , ἜΝ 

σπέρμα τῶν Χριστιανῶν, ὃ γινώσχει ἐν τῇ 

ὑπὸ τῶν φαύλων δαιμόνων δυνα- 

τὸν ἦν, ἀλλὰ τὸ πῦρ τὸ τῆς χρίσεως χατελθὸν ἀνέδην ὑρῆν 

ἤν τς 
ΑΛ ἢ τὸν μόνον σὺν τοῖς ἰδὶ ἱ 

παρ᾽ ὑμῖν δὲ Δευχαλίωνα, ἐξ οὗ πάλιν οἱ τοσοῦτοι γεγό- 

ὧν οἱ μὲν φαῦλοι, οἱ δὲ σπουδαῖοι. [8] Οὕτω γὰρ 
- πύρωσίν “ενήσεσθαι, ἀλλ᾽ οὐ ἜΝ τὴν ἐχπύρωσίν φαμεν γενήσεσθαι, ἀλλ᾽ οὐχ, ὡς οἱ 

τωϊχοί, χατὰ τὸν τῆς εἰς ἄλληλα πάντων μεταδολῆς λόγον, 

ὃ αἴσχιστον ἐφάνη" ἀλλ᾽ οὐδὲ χαθ᾽ εἱμαρμένην πράττείν 

τοὺς πθν ἢ ἢ πάσχειν τὰ ἤρα, Ὥλὰ ἀθὶ μὲν Ἣν 

τῶν ἐμὴν δαιμόνων ἐνέργειαν τοὺς σπουδαί ἴους, οἷον Σω- 

κράτην καὶ τοὺς ὁμοίους, διώκεσθαι καὶ ἐν δεσμοῖς εἶναι, 

Σαρδανάπαλον δὲ χαὶ ᾿Επίχουρον καὶ τοὺς ὁμοίους ἐν ἀφ- 
ἢ θονίᾳ χαὶ δόξῃ δοχεῖν εὐδαιμονεῖν. [4] Ὃ μὴ νοήσαντες οἱ 
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416 πὶ Δα ]αταίίοη8, ἢἱ πο δηἰθτηθηΐβ, αἱ ΡΒ] ΈΓ85 π᾿ πὲ 

Ῥὰ ραόνιν. ΝῸ5. ομνόξψιθῃβ, [95 δά)ιγδηΐ ἀπ πολ (8 
4όϑι5- ΟΠ νιδί ὀραοῆό βοὰ8 Ροποο-ΡΙ] αἴθ, δα οπῦ β ΟΓΙ 

δὲ δὴ βαιόν ββθηΐ θθοοΡδ α]οσνά 1] Ὀϑαισοιρ, Θὴ πηδῖ- 

υτῖβαπί δὲ ὁπαββαπε 68. ΒΟΠμΠῚ68 165 Φόπιομβ (αἱ 165 

Ῥοβϑὸἀοθηί. 

ΨΗ, 5:1 Ὁῖθα σϑέλραθ [ὰ σαί ϑΡΟρη6 48] ἀοἱξ Βομ]6- 
ψ ΘΒ} ᾿᾿ἀπίν ρα, οὗ αν ἀἰθραρεῖίγθ 168 τχατανεῖθ ἈΠΡΌΒ, 
168 ἀδιποῃβ οἱ [65 ρόομοιινβ, ο᾽δϑί ἃ ὀᾶπιβθ ἀθ ἴὰ ὕᾶοο 468 

οἰμρό(Ι6π8, δὴ. φαΐ 1] νοὶ ἀπ πιοῦν 46. ΘΟΏβοσνον [6 

τοηᾶθ. [23] ὅδηβ. οἶα, νοῦ ὅθ. βου ίΘα. ρ] 8. [Ἀ]ΤῸ 
ἴωαντο 465 ἀῤῃηοηβ : [6 ἔδια ἀπ μιροπηοηΐ ἀοβοθηάναϊ! 

Ροιν ργοάαῖνο [8 ἀΙΒβο! αὑοἢ πιλ]ν 6Γ86116, ΘΟ π)6 δαΐγ6- 

ἴο!β 16 ἀόϊαρθ, {ὰ1 π6 [Αἱ ὶ ῬΟΥΒΟΏΠΟ νἱναηΐ, 5] 06 π᾿ 6δΐ, 

ἄνϑο 165 5165 5θι!θιηθηΐ, οο] αὶ 418 ποιι5 ΡρθΙοηβ Νοῦ, 

δἰ νοὺβ Πουοα!οι, ααΐ ἔμ 18 ρῬὸγο 46. οϑίίβ πιυ!ξαἀ8 

«᾿Ἰομηπιο8 τηόϊαηρόβ ἀθ Βομβ δ ἀθ πιθομαπίβ. [3] Ο᾽ 6δϑί 

αἰηδί, 4ἀἰβοηβ-ποιβ, σα αν Πἰδὰ 1ἃ ΘΟὨΠαρταίίοη, οὐ πο 
Ρᾶ8, σομαμηθ 16 ροηβθηΐ 1865 βίοϊοϊθηβ, ρᾶγ 1 ̓ἈΡβογρίίοη 

465 δίγεβ 165. ἅπ5 ΡῈ} 68. δαίγαβ : οοίίθ ορί μοι ραγαῖν 

ἀόναβοηπαθ. (8. ἢ δϑὲ Ῥᾶ5. ποῦ ρὶτι5. ρᾶγ, ἰὰ οὶ ἀὰ 

ἀοβέϊη αὐ ἀργῖνθ ο6. {ὰο ᾿᾿ Ἠοπηπιο [δῖ οὰ βοαῇρο : ομ8- 
οὐπ ἔαϊε ΠΡγοιηθπΐ ἰ6 ίθπ οἷὰ 16 τη8]. 851 165. Ροηβ, 

ΘΟΠΙΠΊ6 ϑοοτγαίθ δ, σθὰχ 41] [1 γοββθηθ]αιθηΐ, οπί, ὁἐό 

Ῥοπγβαϊν δ, θἰέβ ὁπ ργίβοῃ, οθδί ἀἂὰχ ἠέπιοπβ χα} 

ἔδαί 1 αἰυρι]ιιθ, αἰηβὶ αα9 1᾿θομάδποο δ ἰὰἃ β]οῖγ ἀοπὲ 
οπί βθῃιθ]6 Ἰουὶν ϑαγάαπαραίθ, Ερίοαγθ δὲ θὰ. 56π1- 
ΒΙΔΒΙο5. [4] Ο᾽δδὲ οβ 4πι6 αἰ οηΐ ρὰβ σοπηρτῖβ 165 5[οϊ- 



1θᾷ γνευχιὰμξ ἀρόιοαῖ, ΥἼΙ, ὅ --- ΠῚ, 2 

Στωϊκοὶ καθ᾽ εἱμαρμένης ἀνάγχην πάντα ίνεσθαι ἀπεφή- 

γαντο. [9] ᾿Αλλ᾽ ὅτι αὐτεξούσιον τὸ τε τῶν ἀγγέλων γένος 

καὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀρχὴν ἐποίη σ 

ὑπὲρ ὧν ἂν πλημμελήσωσι τὴν τιμωρίαν ἐν αἰωνίῳ πυρὶ 

χομίσονται. [0] Γ ενητοῦ δὲ παντὸς ἧδε ἡ , χαχίας χαὶ 

ἀρετῆς δεχτιχὸν εἶναι" οὐ γὰρ ἂν ἦν Ἐπόθεῖον οὐδὲν αὐτῶν ἶ ᾿ 
οὖχ ἂν ἐπ᾿ ἀμφότερα τρέπεσθαι χαὶ δύναμιν εἶχε. [1] 

δ ΔΩ 
ἠθῶν λόγῳ τὰ αὐτὰ τιμῶσι 

φήσουσι τὰ ὁ νλνονς πρὸς ἀνθρώπων ἥπῶς Ἵ υνηδὲ ῇ 

Γ 8 φ- ΓῚ Ὁ» 

᾿ 

ν παρὰ τρεπόμενα χαὶ ἀλλοιούμενα χαὶ ἀναλυόμ 

φθαρτῶν μόνων φανήσονται χατάληψιν 
5 χὸ Πα τ 

τὸν θεὸν διὰ τε τῶν ΠΕ, ὧν χαὶ διὰ 

τοῦ ὅλου ἐν πάσῃ χαχίᾳ Ὑωόμιενον, ε μηδὲν εἶναι χαχίαν 

χὰν τὸν ἠἡθιχὸν λόγον χόσμιοι γεγόνασιν, ὡς χαὶ ἔν τισιν οὗ 

ποιηταὶ, διὰ τὸ ἔμφυτον παντὶ γένει: ἀνθρώπων σπέρμα τοῦ 
ἬΝ, ᾿ τς ᾿πῷ 
λόγου, μεμισῆσθαι χαὶ πεφονεῦσθαι οἴδαμεν" Ἡράκλειτον 

μέν, ὡς προέφημεν [ἄροϊ..1, χανε, 8. (}], καὶ Μουσώ- 

νιον δὲ ἐν τοῖς χαθ᾽ ἡμᾶς χαὶ ἄλλους οἴδαμεν. [2] Ὥς γὰρ 
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οἰθηβ, δὲ 118. οπέ ἀΠ απὸ ἰουξ οἸγόϊδβαϊξ ἃ 1ὰ αι411{6 ἀπ 

ἀδβίϊην [5] Νοη, Ῥϊθαὰ ἃ ἔαϊξ ἃπ. σογηπιθησοιηθηΐ 165 

Βοχτηο5. οἱ 168. ἃῃρθδ πηδῖίρθβ ἀ᾽ διιχ -πιῦπιθβ, δὲ οἶδββὲ 
Ρουγααοὶ 115 βουοηΐ ρα η18. ἀδη85 16 ἔθῃ ὀΐθγμὶ ἄπ Ὠ18] 
4115. δαροηΐ ἔαϊξ. [6] Τουΐα ορόαίαγθ οϑί θα ρα}}}6. 46 

δίθη οἱ ἀθ π)ὰ] : οὐ π᾿ διιραϊξ ἀπσιῃ πιόρι[θ, δὶ ο Π6 

Ῥοπναὶί σμοἱβ." θαίρα ἄδιχ νοΐθβ. [7] [ἃ ρύδθανε θη: βϑί 
ἀἀπ8 δο5 Ἰοἱβ οἱ 65. ὈυΙποῖραβ ΡΒ] ΟΒορΒΙατι65. {4}}5 

βϑίοῃ ἰὰ βαῖπθ γαϊβου οἱ, 4] οὐἀοππθηί 46 ἔαῖτρα οϑοὶ οἱ 

αἰ όνηθν 614. [8] 1,65. Βιοϊοίθηβ δαχ-ιπηδηιοβ, ἀδη5. ΘᾺ 

Ἰλογα]6; ἰἰθπποπί θυ Π)6 ἃ 665 [οἷβ, 66 41 ργοινα 416 

Ἰδῖν ἐμόουῖα. βαρ. [65 ῬγΙποῖροβ 465 ομοβοβ οἱ 165. δΐγθβ 

ἸποΟΡΡΟΡΟΪ8. π᾿ δβί ρᾷ8. νγαῖθ. [9] ϑουπιοίίγα Τ᾿ ἢοπιπις ἃ 

ἰὰ ἰοὶ ἀαὰ ἀδδβίϊπ, οἱ ἀϊνα 46 τυίοπ ἡ βδί ἀϊθα ἃ οὐΐέ 

46 οθ8. οβοβθβ ομδηρθαηίθβ, τη 8185, αὶ 86. γέβοϊ νϑηίΐ 

ἰου)οῦγβ ἀἄδπ5 1688. πηϑιη88 ὁϊότηεηίβ, ο᾽βϑί π8 σϊϑῃ νοὶ 

θη. ΠἋὍΠοΥΒ 4685 ΟΒΟΒ65. ἸΠοΟΡΓ ρΕ]65. οὐ πηόϊορ Πῖθα 

[αἱ-πιδιὴθ ἃ 1ὰ οογραρίίοη 46 ]᾿πηΐνθεβ ἄδηβ 80η 6η- 

56Π1}}8 οἱ ἀδὴ8β 8565 ρᾶγίϊθβ, οἵὰ θίδη οἶδϑὲ αἶγα χὰθ 18 

Ιῖθῃ οἱ 16 πιὰ] π 80πὶ γίθη, ο6. (πὶ οδὲ δοῃίγαιγα ἃ 
,6586, ἃ ἰοαίο ταίβοη οἱ ἃ ἰοταί οβρυιΐ σαϊβοη- 

ΝΠ]. [65 Βιοϊοίθῃηβ οὐδ ὀ(8}}1} δὴ ππόγαῖο ἀ65. ργῖα- 

ΟἾΡ65 μιβίοβ. : 168 ροδίοβ δὴ. ομΐ οὀχροβό 81581, ΟἿ 

Ιὰ βϑθχθθοθ ἀὰ ψ8υβ8 ϑὲ ἰππόθ ἄδη8 ἰοὰξ 16 βΘΏΓΘ 

μαπιαῃ. Εῤ σοροπάδηΐ ποὺβ νόυοηβ 416 οοὰχ αυ} 
ϑαΐνθηΐ 065 ρυἸποῖροβ βοπί νουόβ ἃ 1ὰ μαΐηθ οἱ ἃ 1ὰ 

πιοτξ : (οἷ8 Ηόγβο!ξοθ,. οοπγαθ ποι "ανοηΒ ἀό]ὰ 4 

δαραγανδηΐ, δὲ ἀθ. ποίγβ ἰβπηρβ Μυβοῃηίιβ, οἱ ἀ᾽ δπίγοβ 

ϑῆσογο, [2] ΝΟιΒ 19 τόρὀΐοπβ, οθ βοπί 168. ἀόπιοῃβ χαὶ 



160. Ῥευχιὴμε ἀροιοσια, ΝΠ], 8.-- ἸΧ, 8 

ἐσημάναμεν, πάντας τοὺς χἂν ὁπωσδήποτέ χατὰ λότον 

ος, ἀλλὰ χατὰ τὴν τοῦ παντὸς ξΞ ὥ- Ὄ 

ὄγου, ὁ ἐστι Χριστοῦ, γνῶσιν καὶ θεωρίαν πολὺ μᾶλλον 

ὄμενοι ἐνεργοῦσιν" οἱ τὴν ἀξίαν 
Η 

μωρίαν χομίσονται ἐν αἰωνίῳ π πυρι' ἐγχλεῖσ- " ὃ Ὡ 5 ΕἸ ΠῚ 5, τι 

θέντες. [ἢ] Εἰ τὰρ ὑτ ὑπὸ τῶν ἐνυρώτων ἤδη διὰ τοῦ ὀνόμα- 

Χ 

λατρεύουσιν αὐτοῖς ἐσομένης ἐν 

πυρὶ αἰωνίῳ χολάσεως. [ὃ ἼΟ “θίπως γὰρ καὶ οἱ προφῆται 
, Σ ἜΕΥΝ πάντες προεχήρυξαν γενήσεσθαι, καὶ Ἰησοῦς ὁ ἱ"έτερος 

ΙΧ, Ἵνα δὲ μή τις εἴπῃ τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν νομεζο- 

μένων φιλοσόφων, ὅτι χόυποι χαὶ φόθητρά ἐστι τὰ λεγόμε: 

ὑφ᾽ ἡμῶν ὅτι χολάζονται ἐν αἰωνίῳ πυρὶ οἱ ἄδικοι, καὶ δὰ 

ὁθον ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ χαλὸν εἶναι καὶ ἀρεστὸν ἐναρέτως 

νει αὐτῷ τῶν ἀνθρώπων, χαὶ οὐδέν ἐστιν ἀρετὴ ᾿ 
οὐδὲ κακία [Ἁροΐ., 1, χχιν, .ἅ], χαὶ, ὡς προέφημεν 

[ομᾶρ. νῃ, 

θαίνοντας τὰ διατεταγμένα χαλά. [2] ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἀδ 

1; ἀδίκως τημωροῦσιν οἱ νομοθέται τοὺς παρα- 

χοι ἐχεῖνοι χαὶ ὁ αὐτῶν πατήρ, τὰ αὐτὰ αὐτοῖς πράττειν διὰ 

οὕτοις οὖ. συντιθέμενοι ἄδιχοι. τι 

[3] Ἐὰν δέ τις τοὺς, διαφόρους, νόμους τῶν ἀνθρώ- 
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δχοϊίθηί σοί μαϊη8 οοηίγθ ἰο5 σθαχ (αἱ Ομορομθαΐ 6 

ΦυθΊ 8 πιδη!ὸγθ ἃ ΟΓΟΙΡΘ 5610} 16 Ἅ617})8 δὲ ἃ Γἱν 186. τη8]. 

[3] ἴοι ἀ᾽ ὀἰοππδηί, 51 165 ἀδηλοηβ, οοηνδίποιιβ ἀς οοὐίθ 
τ }106, ἸΠΒΡΊ ΓΘηΐ, Ὁ] 5 46 Βαϊηθ ΘμθοΓΘ ποη Ρ]85 οομίΓΘ 
οοὺχ αὶ ραν οἰροιξ ραρ 6] οπιθηΐ ἃ οΘ ὕ ΡΡ6 γέραπάι 
Ῥαγίοι!ξ, πγαὶβ 4] οπὲ 18 σοῃμηῃαίββαποθ οἱ 1 Ἰπύππῖοπ 
Ῥανρίαιίς ἀα ἴοὰΐὶ 16 νδυβο, (αἱ οδὲ 1ὸ Ομυιβί. Π|5. δὴ 
βογοηΐ ομᾶ(ιόβ οὐ ῥα π!β. Ππδιθιηοηῦ ἄδηβ 1ὰ ρυίβοπ. ἀὰ 
ἴοι ἐΐογνηθὶ. [4] (ἂν 5᾽}15. βοηΐ ἀὀ]ὰ ναϊποβ Ρὰγ 165 
Βοιητη68, δὰ ποη ἀ6 ἐ805- ἢ γ]βϑέ, οθϑέ απ ἀπηοποθ ἀὰ 

ομδιϊπιθπΐ, χὰ] 165 αἰξθηα ἀὰπβ 16 ἔθ ὀΐθγηθὶ, οὰχ οἱ 

θὰχ 48ὶ 165 βουνθηΐ. [5] Οἰδβϑί οδ φυ οπέ φγόαι!ξ ἰουβ 

168. Ῥγορῃὸίοβ, ο᾽οϑί 1ὰἃ ἀοοίγϊ πο 46 ζόβιι8 ποΐρβ πηαϊέρο. 

ΙΧ. Οπ οβ]θοίθρα ρϑαί-δίγθ, ἀνθὸ 168 ργόίθπαβ ρΕ]- 

Ἰοβόρῇο8, 46 66 π6 βοΐ 4116 465 τηοίβ οὐ 468 ὀρουνδη- 
4115, ὁ6. φᾷ ποὰβ ἀἰβοπβ ἀπ ομδἰϊπηθης 465 τηδομαηίβ 

ἄδη8 16 ἔδιι ὄψθυπθὶ, δ 4ὰ8 ποὰβ νου] η8 δΙΏΘΠΘΡ 165 

Βοπηπη08 ἃ ἰὰ νϑυῦίαι ρὰν 18. ογαϊηΐθ, δὲ πῸῚ ΡΔΓ 1 ἈΠΟ 

4υ Ρἷθη. 96 γτόροπαγαι δὴ ρθὰὶ ἀβ πιοίβ. 81 οϑβ ομᾶμ- 
Ταθηΐβ ἢ Θχιβίθηΐ ρᾷ8, ἢ] μὴν ἃ μ85 48 Ὀίδα ; οὰ Βῖθῃ, 5} 

Υ θη ἃ ἀπ, 11 πθ 5'Οοςὰρθ ρᾷβ 468 ΒΟμηπΊ65, 1] ΠὟ ἃ πὶ 

ὈϊΘη Πἰ Π18], θί, Θοπη 6 ΠΟῈΒ 1᾿ἌνΟΠΒ αἸ ἀπ γι δα ροηθπί, 

1868 Ἰόρ᾽β]αΐίθαγβ βοπΐ 1η] αδι65, φαδπα 118 ρα πββοηΐ οθυκ 

565 ῬΡΟΒΟΡΙριοη8. [2] Μ ΑΒ ποῃ, 115 Ὲπ6 

8οηΐ Ρ88 1η]πι5ἴ685, πὶ ΘὰΧ πὶ ΘῈ Ῥὸγαβ, 4] ποιι8 βῃβθὶσηθ 
Ῥᾶγ βοη 8γθ8 ἃ 1Ἰπλ1{8γ, δὲ σθὰχ ααὶ πθ θὰ ομόϊββοπί 

Ῥὰβ βοπί ἰπ)ιβίθβ (νου. ἐπέν., 8. 19). [3] Οπ. οβ]δοΐθγα 
ἴὰ ἀϊνθυβιίό 488. Ἰοὶβ Ἰυυπιδίηββ ; ου ἀἄἶγὰ 1οἱ, οϑοὶ ϑϑὲ 

4] ν]ο]δηξ Ἰδὰ 



108. ΕΌΧΙΕΝΕ ΔΡΟΙΌΘΙΕ, ΙΧ, ἀ -- Χ, θ 

πῶὼν. προθάληται, λέγων ὅτι παρ᾽ οἷς μὲν ἄνθρω ποῖς τὰδε 

ά, τὰ δὲ αἰσχρὰ νενόμισται, παρ᾽ ἄλλοις ὃ .Ω ΕῚ ΓΣ Ξ ΕΝ Ὄ 

αἰσχρὰ καλά, χαὶ τὰ καλὰ αἰσχρὰ νομίζεται, 

ἀκουέτω χαὶ τῶν εἰς τοῦτο λεγομένων. [1] Καὶ νόμους 

Ὁ ιατάξασθαι τῇ ἕαυτ' 

γενόμενοι ἄνθρω- 
᾿ ᾿ ᾿ ΝΜ ὩΝ 

λόγος παρελθὼν οὐ πάσας δόξας οὐδὲ πάντα 

δόγματα χαλὰ ἀποδείχνυσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν φαῦλα, τὰ δὲ 

ἀγαθά" ὥστε μοι καὶ πρὸς τοὺς τοιούτους τὰ αὐτὰ χαὶ τὰ 

ὅμοια εἰρήσεται, χαὶ λεχθήσεται διὰ πλειόνων, ἐὰν χρεία 
ἀδἔοὺ ΠῚ ποτ πν ὰν ἢ 2 μὰ ; 
ἦ. [9] Τανῦν δὲ ἐπὶ τὸ προχείμενον ἀνέρχομαι. 

λίας φαίνεται τὰ ἡμέτερα διὰ τὸ λογιχὸν τὸ ὅλον τὸν φανέντα 

δι᾿ ἡμᾶς Χριστὸν γεγονέναι, χαὶ σῶμα χαὶ λόγον χαὶ ψυχήν. 

[2] Ὅσα γὰρ κι 

σαντες ἢ νομοθετήσαντες, οὐ μέρος δι 

ἱ φιλοσοφή- Σ ὅν. Ώ- ΩΝ Γ .-ϑ ΠῚ 

χαὶ θεωρίας ἐστὶ πονηθέντα αὐτοῖς. [9] ᾿ἕπει 

πάντα τὰ τοῦ λόγου ἐγνώρισαν, ὃς ἐ ριστός, 

τία ἑαυτοῖς πολλάκις εἶπον. ογεγενημένοι τοῦ 

Χριστοῦ, χατὰ τὸ ἀνθρώπινον λόγῳ αθέντες τὰ πράγ- 

ιχατὰ θεωρῆσαι χαὶ ἐλέγξαι, ὡς ἀσεδεῖς χαὶ ἢ Ξαῖ, ὡς ἢ ΠῚ μι ὧν Ὄ -ὰ ΩΣ ὡν ἡ ὧι 

δικαστήρια ἤἔχθησαν. [Ὁ] Ὃ πάντων δὲ αὐτῶν εὐτονώτερος 

πρὸς τοῦτο γενόμενος Σωχράτης τὰ αὐτὰ ἡμῖν ἐνεχλήθη" 

χαὶ γὰρ ἔφασχν αὐτὸν χαινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν, χαὶ οὺς ἡ 

πόλις νομίζει θεοὺς μὴ ἡγεῖσθαι αὐτόν ἰῬάτον, Αρο- 

ἰοᾳ.. »- 21 Β]. [6] Ὁ δὲ δαίμονας μὲν τοὺς φαύ- 
Ι 
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Ιΐθϑῃ δὲ 6ϑ]α π28], χα ἐᾷ, 66 αὶ ὁξα1ξ τὴ] 1οἱ δϑί θῇ οἱ 
46 66. 4αὶ ὀΐαιν ὈἱΘῺ δϑὲ πιὰ]. οἹοὶ οο χὰ 16 βόροη- 

ἀγαὶ. [4] Νουβ βανοῃβ 7810 165 τηϑιιν8}5 8 η9 65 οπΐ ὀ[8 8}1 
4685. Ἰοἷβ δὴ. τἄρρογε ἅνθο ἰθὰν ρουνθρβιίό. (88. 1οἱ5 

ΡΟ αἰβδηΐ δἰχ ΒΟΠΊΠΊ65. ἀμ] Θὰ τΕΒΒθ 6 πῇ ; τηδ 8. 16 

Ψψερθο δβϑί νηὶ ἄνθος 88 Ππ5[106 ; 1] ἃ τηοηίγό 4π6 ἰοαίθβ 

165 ΟρΡ᾿ πιο δὲ ἰουβ. [85 ῬΓΙΠΟΙρ65. π᾿ ὀἰαϊοπί, ρ85 θο8, 

ΠλΔ15. 64} Υ Θὴ ἃ 46 πιϑινδὶβ οἱ ἀθ ἤοηβ, οΠ]ὰ 66 ὅπ 

26. τόρομάγαὶ, οὐ ἀθβ οἤσβθβ Βοια ]8 0165, ἃ οθὰχ ααὶ 

ἰομί, οδίίθ ομγθοίίοη, εξ οὁ6. 4ὺθ 16 ροῦυγραὶ ἀόνοίορρβθν 
Ἰοηρτιοπιθηΐ, 51 Ρβϑβοὶη δβέ. [5] Ῥοὺν 186 πηοπηθηΐ, 16 
γϑίουγηπο ἃ πλοὴ 8176. 

Νοίτε ἀοοί γι μα ΒΌΡραββο ἰοιξα ἀσοίγι 6 Βα πηαΐηδ, 

ῬᾶγοΘ 4}8 ποῖιβ ἀνόπβ ἔοαί 16 ϑ'ϑερα ἀδπ8 16 (Βγὶδὶ φαΐ 

8 Ῥᾶγιι ΡΟῸΣ πΟιΒ5, ΟΟΓΡΒ5, νϑῦρθ οὐ ἂπιθ, [2] Τουβ 165 

ῬΩΒΘΙΡΘΒ [8068 4116]65 ΡΒΠΟΒΟΡΘ6Β δἰ 68 Ἰόριβ]αΐοιινβ οἠΐ 
ἀέοοιπνοτνίβ. οὐ θχργιπιόβ, 115. 165 ἀοϊνεηξ ἃ οὐ 415. ομὲ 
ἰγοανό δἰ δσοπίθπιῃ!ό ρα 18] θπαθπέ ἀὰ ἵΈγθθ. [3] ΟἾδβὲ 

ῬοὺΡ πΆγΟΙΡ Ρ85 οοηπα ἴοαί 16 Ἄουρ 6, χαὶϊ δϑί 16 (μγίβί, 

415 56 βοηὖ βουινθηΐ οοπίγοα!ἐβ δα χ-τηδπιθ8. [4] δὰχ 

αυἱ νόουγοηί ἀνδηΐ 16 Ουϊβέ, δὲ φαΐ ὁμογοβὸγθηξ, ἃ 1ὰ 

Ἰυχμηϊὸγθ ἀ6]ἃ γαίβοη μπιπιαΐηθ, ἃ οοπηδῖένο οἱ ἃ 56 γοηάγο 

οογηρία ἀ65 ΘΠ ο568,- [ΓΘ τπλϊ5. ΘῺ ᾿ΓΙΒΟη ΘΟΠΠΊ6 ἰπι- 

ΡΙ88 οἱ ᾿ηἀϊβογείβ. [5] ϑοογαίθ, αὶ ΒῪ Ἀρρ]ίψαα ἀνθὸ 
ΡΙὰβ αἀγάθιιν 46 ρϑύβοππθ, νἱῦ ρογίϑι" σοηΐρο ἴα] 165 

πχδηη88 ἀσου Βα 005 416 ποιβ. ΟἹ ἀἰβαϊξ χα} ἰηἰγοάαϊ- 

5811 ἀ685 ἀϊντηἰἐ68. ποῦν} 165 οἱ 4}} Ὡ6. ὀγογαῖξ ρᾶ5 δχ 

ἀϊουχ δα πλῖθ ἀδη5 14 οιἱό. [6] 1] οἴδβθὰ 46. δὰ γόριι- 



110 ὈΒΌΧΙΝΜΕ ΑΡΟΠΟΘΙΕ, Χ, Ἴ --- ΧΙ, ὃ 

τεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους ἐδίδαξε, πρὸς θεοῖ 

τοὺ αὐτοῖς [οἵ, Αεί., χνη, 28] διὰ λόγου 

γωσιν προὐτρέπετο, εἰπών" « Τὸν δὲ 

Ὑὸν πάντων οὔθ᾽ εὑρεῖν ῥάδιον, οὔθ᾽ εὑρόντα εἰς πάν- 

ς ξαυτοῦ δυνάμεως 

ἐπείσθη ὑπὲρ τούτου 

τῷ χαὶ ὑπὸ Σωχρά- ἔ ; 

μέρους γνωσθέντι (λόγος γὰρ ἦν καὶ ἔστιν ὁ ἐ 

δι γῶὥεσθα! χα 

͵ 

τοῦ ἌΝ πατρὸς χαὶ οὐχὶ ἀνθρωπείου λόγου χατασ- 

μεθα. [3] Τὸν ᾿Πραχλέχ ἐπὶ τρίοδόν τινα ἔφη ὁ Ξϑενοφῶν ᾿ 
τ , 

βαδίζοντα εὑρε ἵν τήν τε ἀρετὴν και τὴν γαγίαν, ἐν γυναι 

Ϊ ᾿ 
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Βα .105 τηϑυναῖβ ἀόπιοηβ οἱ 165 ἀϊν! (68. χαὰὶ οομι- 
ταθί(αἰδηΐ 165 οὔτ τϑοοιίόβ μὰν 105 ροῦδίοθ5, οἱ ἀιι58ὶ 

Ἡοπιὸγα οἱ 165 ἀπίγοβ ροῦίθβ, δ 1 οῃ ἀόδίοιγηδιι 168 
Βοπιηλθβ, οἱ 1605 ὀχμογίαι! ἃ σμθρο μου ἃ σοππαῖίρο ρ8 

8 ταϊβοῃ 16 Τ»1οὰ αα᾽}}5 Ἰσποραιθηΐ, « ΤΙ ἢ οϑύ ρᾷβ ἴδοι], 

ἀ15810-1}; ἀὁ ἐγοινον 16 Ρὸγο δ] Ονρόδίθαν ἀς ̓᾿μπῖνοῦβ, οἱ 

«αδηά οἡ 1᾽ὰ ἱγουνό, 11 ἡ οδί Ρὰ8 βὰν (6 16 νόνόϊον ἃ 

ἰουβ. » [7] Οἰδβὶ οδ. 4υ ἃ ἴα! ποίγο ΟΠνὶβί, ΡᾶΓ 58 
ῬορΡο ραϊξβαποσ, [8] Ῥογβοππθ ἢ6 οναΐ βοογαίθ αβαι ἃ 
Τ]ΟΌΡ ἢ" ΡΟ 66. 4} οηβοὶρηαϊί. Μαῖβ 16 Ομριβί, 8 
Βοοραίο οοππαΐ οἢ ραγλο (ον 1] ὀΐα!ῦ 16 Ἄοτθα οἱ 1] δϑί 

ΘΘ Πα] χαϊ οϑὶ δα ἴοα!, φαὶ ρνέαδη! Π᾿ἀνθηῖ" ρᾶν 168. ργο- 

Ῥμὸίοβ οὐ σαὶ ῬΡΙ ᾿ρουβοπηο]θιηθηΐ ποίγα παίατο ροὰν 

ΠΟῈΒ5 ΘΏΒΘΙΡΉΘΙ Ο68 ΟΠ05685), 16 (Βτιβὺ πὰ  ὁρὰ ποη 5θὰ- 

Ἰοπηθπῦ ἀθ5 ρῃ]Οβορηθ5 οὐ 465 Ἰθεγόβ, πη] τη ὃπιθ ἀ65 

ἀρ ϊβαη8. δὲ 465 Ἱρπογδηΐβ θὲ. σὀμόρα!, (αἱ πιόργιβὸγθηξ 

Ρουτ ]μ] οἱ ᾿᾽ορί πίοι δ ΄ὰ ογαϊμίο οἱ 1ὰ ποῦ ; οὰγ 1] οβὲ 

1ὰ νϑγίιι ἀπ Ῥὲνβ ᾿π6Η}]8 δὲ πο τιπο ρεοάασίίοι 468 ἰὰ 

Ταϊβο Παμλδηο. 

ΧΙ. Νόιιβ π6 ΒΘΡΙΟΠΒ. Ρᾶ8 115. ἃ Πιου, 168 πηόοπαπίβ 

6. 165. ἀδπηοῃβ μῸ βθγαϊθηΐ ρ85 0118 ἴογίβ 418 ποιιβ, 51 18 

Ὑπογί τ᾽ δία! ἀπ6 ἃ ἔοιιβ 195 ΠΟΤ πη68 6 ἢ σόπόγα]. Νουβ 

ΒΟΙΏΠΠΘ5 ΠΘΌΓΘΙΧ ἀθ ρᾶγον ποῖγθ ἀδθίίθ, [2] ΝΜίαϊ5. 8 

ΡΘΏ58 αι} 6ϑὺ Ὀίθῃ δἱ ἃ ργοροβ 46 τἄρρϑίθν ἃ γββοθὴβ 

οὐ ἃ σϑὰχ αὶ ραγίασθηΐ βοὴ ἀυθαρ]θγηθμί 16 τ γέ μ6 46 
Χόπορμομ. [3] 1] ἀϊὶ χα ἀρυϊναπέ ἃ ἀπ οαγγοίοαν, Πόγα- 



112 ρευχιὴμε ἀρόμοσια, ΧΙ, ἀ --- ΧΙ, 1 

χῶν μορφαῖς φαινομένας [Ἡέμηοναῤίε8, 11. τ, 21 5αὶν 

1) Καὶ τὴν μὲν χαχίαν, ἁδρᾷ ἐσθῆτι χαὶ ἐμά ῥα 

ἡμεδος ̓ " 

διαιτήσειν αἱ 
ἢ δὰ δὶ πο. κοος ς ΤᾺΝ 

ἀεὶ ποιήσει. [8] Καὶ τὴν ἀρετὴν ἐν αὐχμηρῷ μὲν τῷ προ- 

ὃ τ κ Αλλ᾽ ἣν ἐμοὶ πείθῃ, 

οὗ χόσμῳ οὐδὲ χάλλει τῷ ῥέδ οντι χαὶ φθειρομένῳ ἑαυτὸν 

σμοις ». [6] Καὶ 

πάνθ᾽ ὁντινοῦν πεπείσμεθα, φεύγοντα τὰ δοχοῦντα χαλά, 

γα σχληρὰ καὶ ἄλογα μετερχόμενονι! εὐδαι- 

[7] Ἢ γὰρ χακία, πρόδλημα' ξχυτῆς 

ἃ προσόντα τὴ ἀρετῇ χαὶ ὄντως ἔντα χαλὰ 

φθαρτον γὰρ 

Ὁ .Ξ Ω Ξ Ὁ ε: Ξ 5 ΒῚ 5 Φ, ὡ»ἤ᾿ ΕΗ Ἑ ὦ, ἡ « ΠῚ -- ΕΗ ᾿ς δ Ἔ τε Π 

ΟΗ. Ῥανι, τ δ ἀρῶν. ΚῚ 
5. Ὁ 

. ὦ “ΠΩΣ 
[.} ω"Ὁ Ξ Ξ. [40 ἥν -- 

“Μβ"ν » κα 
χαὶ περι Χριστ' ανῶν χαὶ τῶν ἀπὸ το 

ἄθλου χαὶ τῶν ἀρρρώξων τῶ" τοιαῦτα πραξάντων, ὁποῖα 

ἔφασαν οἱ ρληταὶ περὶ τῶν νομιζομένων θεῶν, ὑπ 

θεῖν δεῖ πάντα νουνεχῇ, ἐκ τοῦ χαὶ τοῦ φευχτοῦ χαταφρο- 

γεῖν ἡμᾶς φδάτου λογισμὸν ἕλχοντα. 

ΧΙ]. Καὶ γὰρ αὐτὸς ἐγώ, τοῖς Πλάτωνος χαίρων διδάγ- 
5.ἢ ᾿ ἀπιὼν ποτὰ 

μᾶσι, διαδαλλομιένους ἀχούων Χριστιανούς, ὁρῶν δὲ ἀφό- 
Ι 
Ἰ 
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οἹὸβ γοποοηίγα [ἃ νϑγία δὲ 18 νἱοθ βοὺδβ ἰὰ ραν ἀθ ἄθαχ 

ἴδπιτηθ5. [4] [86 νίοθ βοιμηρίπϑιβθπιθηξ νϑίαᾳ ἀνϑιῦ ἀὰ 

ἀβρϑοῦ αἰπλα}}}.5, ΦΡΔΟΙΘαΧ, ΡΙΌΡΓΘ ἃ σπάρπιθν ἰὰ νὰ8 ἅτ 

ΡγΘμαο οοὰρ ἀ᾽Ι : 1] ργόπη ἃ Πόρδοὶ 5 Ἶ] νου ]αϊύ 
6 βαῖνγθ, 48 18 ἴ]γ8 Ἰο1]" 58 η5 ἢ 46 ἔοτιβ 165. Ῥ]ΔΙΒ11Ὲ 

ἀθ 1ὰ νὶο εὐ ἀο 1 ̓όοϊαί ἀοῃὶ 1} 16 νογαῖξ. θγ}Π6Ρ []- 
τηῦπιθ. [5] [ἃ νορία, ἂὰ σοηίγαϊτθ, ἀνϑὶξ ἀπ νἰβαρθ οἱ, 

ἀπ οχίόριθιιν ἀιιβέδνο  « 51 (πὶ τη ὁσοιίθβ, [αἱ] αἰξ- 6116, 

ἴα π γθομθΡΟμ γὰ8. ρᾶ8 ἦ685 ὀγπμθιῃηθηΐβ δ ππ6 ᾿Ὀϑαμίό 
Γαρτεῖνο οἱ ρόγιββα Ὁ] 6, π1815 1ὰ βοδαξό ὀΐθυ 6116 οἱ νγαϊθ.» 

[6] Νοιιβ βοπηπηθθ σοηνϑίποιβ 46. ΧᾺΪ [πἰρὰ 18 θϑασίό 
ἀρρᾶγθπίθ βοὰν 5᾽ αἰίβοθι" ἃ 66. χα ρᾶθ86. ροῦν ρέῃ! ] 8 
οὐ ἀδναϊβοη πα} }6 ἰγοῦνθρα ]6 θοηΒΘαν. [7] 1.6 νῖοο ν οῖϊθ 

565 δοίοηβ ἀὰ ἀθῃον5 46 ἰὰ νϑυμι δὲ ἅπι βίοη νόγι 4 016, 

θα ἱπιϊΐαηί ἰὰ θϑδαϊό ρὰγρθ (σἂν 1] ὩἾὰ τίθη δὲ Ὧ6 ροϑυΐ 

[αἴρθ γίϑῃ ἀθ ρει), οὐ 11 ἀββουνιξ 165 ΒΟΠΊΠῚ68 ἐθυ  βίγαβ. 

6. γονδίϑη! 1ὰ νορίαᾳ 46 88 ργοργθ ᾿ἰνγόβ, [8] Μ8ῖβ ὁθιχ 
4] βανϑηΐ σΟΙΏρΡΡΘ ΠΡ 16 νραὶ ΒΊ6 ἢ 5011, ἱπΠοοΥΓαρ 1065 
Ράῦ]ὰ νϑρία. ΠῚ Θὴ οβι 815] ἀ65 οῃγόθηβ, 465 δἰ] δΐβ5 

δὲ ἀθ5 ποπιπηθ8 αὶ ρΡα φαοη! 165 νουίμαβ 488 165 ροὺίθ5 

Ρνδίοπέ ἃ Ἰθὰγ8 ργόϊοηιιβ ἀἴθυχ. Του Θβρυὶξ βθηβό ρβαί, 
56 ΟΟΠγΔΙΠΟΙΒ 6 ἰἰγϑηΐ 800 γϑβοῃηθηχθηί, 46 πο 
πιόργ!5 ροῦν 1ὰ πιογέ, ας ἑοαΐ 16 πηοπάθ [μ1}. 

ΧΙ. Μοὶϊ-τπαθμιθ, Ἰοσβαὰ }᾿ ἐξαϊβ αἰδοῖρ]6 ἀφ ΡΙδίοῃ, 

δηἰθηἀαπί 165 ἀσοιβαίοπ5. ρογέέββ οοπίγθ 158 σῃγό θη5 

εἰ 165 νογαπί ἰηἰγόρ! 468 6η ἴδοθ ἠβ 1ὰ πιογέ δὲ 48 οδ 



114. ὑβυχιὴμὲ ἀρόμοσιε, ΧΙ], 2 -- ΧΙ], 

ὄους πρὸς θάνατον χαὶ πάντα τὰ ἄλλα νομιζόμενα φοδερά, ὗ 

ξνενόουν ἀδ δύνατον εἶναι ἐν χακίᾳ χαὶ φιληδ ονίᾳ ὑπάρχειν 

αὐτούς. [3] Τίς γὰρ φιλήδονος ἢ ἀχρατὴς καὶ ἀνθρωπείων 

σαρχῶν βορὰν ἀγαθὸν ἡγούμενος δύναιτο ἂν θάνατον ἀσπά- 

ζεσθαι, ὅπως τῶν αὐτοῦ ἀγαθῶν στερηθὴ, ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ 

παντὸς ζὴν μὲν ἀεὶ τὴν ἐνθάδε βιοτὴν χαὶ λανθάνειν τοὺς 

ἄρχοντας ἐπειρᾶτο, οὐχ ὅτι 

,θησόμενον [οἱ, Εὐδέμε, ᾿Π|5,. Εσοὶ, ΤΝ, πα, ὅ; οὐ “πέρ, 
"ἢ 5 819]; 3] Ἤδη χαὶ τοῦτο ἐνήργησαν οἱ φαῦλοι δαίμονες 

τ γε ἑαυτὸν χατήγγελλε φονευ- 

διά τινῶν πονηρῶν ἀνθρώπων πραχθῆναι. [1] Φονεύογτες 

γὰρ αὐτοίτινας ἐπὶ συχοφαντ τίᾳ τῇ εἰς ἡμᾶς, καὶ εἰς βασάνους 

εἴλκυσαν οἰχέτας τῶν ἡμετέρων ἢ παῖδας ἢ γύναια, καὶ δι᾿ 

αἰκισμῶν φοδερῶν ἐξαναγχάζουσι κατειπεῖν ταῦτα τὰ ψνθο- 

λογούμενα, ἃ αὐτοὶ φανερῶς πράττουσιν᾽ ὧν ἐπειδὴ οὐδὲν 

πρόσεστι» ἡμῖν, οὐ φροντίζομεν, θεὸν τὸν ἀγέννητον καὶ 

ἄῤῥητον μάρτυρα ἔχοντες τῶν τε λογισμῶν χαὶ τῶν πρά- 

ξεων. [8] Τίνος γὰρ χάριν οὐχὶ χαὶ ταῦτα δημοσία ὥμολο- 

γοῦμεν ἀγαθὰ καὶ φιλοσοφίαν θείαν αὐτὰ ἀπεδείχνυμεν, φάσ- 

χοντες Κρόνου μὲν μυστήρια τ τελεῖν ἐν τῷ ἀνδροφονεῖν» 

χαὶ ἐν τῷ αἵματος ἐμπίπλασθαι, ὡς λέγεται, τὰ ἴσα τῷ 

παρ᾽ ὑμῖν τιμωμένῳ εἰδώλῳ, ᾧ οὐ μόνον ἀλόγων ζώων 

αἴματα προσραίνεται ἀλλὰ χαὶ ἀγθρώπεια, διὰ τοῦ παρ᾽ 

ὑμῖν ἐπισημοτάτου χοὶ εὐγενεστάτου ἀνδρὸς τὴν πρόσχυσιν 

τοῦ τῶν φονευθέντων αἵματος ποιούμενοι, Διὸς δὲ χαὶ τῶν 

ἄχλων θεῶν μιμηταὶ γενόμενοι ἐν τῷ ἀνδροθατεῖν καὶ 

γυναιξὶν ἀδεῶς μίγνυσθαι, ᾿Εἰπικούρου μὲν καὶ τὰ τῶν ποιη- 

| 



γοΟῦ5. ΝΟῦ5 ΑΤΤΕΆΙΒΌΒΖ νῸΒ ΟΕΙΜῈΒ 11 

48. 168 Πομπηπιο8 Ροάοιθηΐ, 16 πὶ 8818. 4}} ὀΐαι 

ἘΠΊΡΟΒΒΙΡ]8 4᾽}15 νόοαιββεηί ἀΔη8 16 τη8] οἱ 4ΔΠ8 1᾿ Ἀπιοιν 

465 ρ]αἰ5ῖν5. [2] 061] Βοίηπηθ ἀθοπηό ἃ ρ] 151} δὲ ἃ ἰὰ 
ἀέβαιοῃθ, αἰπιαπέ ἃ 56 γαραϊξγο ἀθ 1ὰ ομαὶρ Παμηδίηο, 

Ρουγραῖξ σοαγ δα-ἀθναηί ἦὯ6 1 πιονὶ δ βϑαρρονίβυ ἃ 

Ρυϊναίίου (86 865. Ὀ᾽θη5 Ὁ Νὰἕὰ ομθρομοραῖ-}} ρὲ ἃ ἴοαν 
Ρεὶχ ἃ Ἰοαῖν ἰου)οὰνθ 46 16 νὶο ργόβθῃίθ, ἃ 86 Βοιιβίγα! "ο 

ΔῸΧ τηδρ δι Ραίβ, θη ἰοΐῃ 46 5ὌΧΡΟβϑγ ἃ 1 πιορί δὴ 86 

ἀόποηφαην [α]-πιότηθ ἢ [3] ψοῖοὶ ο6. χα οί ἔαϊδ. 165 

Βαίΐοπ 465 ἀόπιομβ. [4| Π5 ομἱ 

φοπάαπηηό ἃ τογῇ Ρ] οίθαρβ 4685. Ὠδίγοϑ, 50} 665 ΘΑ] οπι- 

ΠΟπΊΠ.68 παρ 65, ἃ 1 Ἰηβι15 

Π165 τέρα ι65. σοπέρθ πιο ; 15 οἠΐ τὴ]5 ἃ [ἃ 4α βίοι 

ΠῸ5 βου ΐθαγθ, 465 δηϊαηΐβ, (6 (410]65 ἔδηγηιθβ, οἵ βὰν 

465 ἰογίαιγθϑ οἰ ἵγογαθ!ο8. 115 165 οπί ογούόβ ἃ ποιιβ πηρὰ- 

ἴθ᾽ 605. ΟΡΙΠΊΘ5. [ΔΙΠΘΌΧ, (118. Θοπιπιρέζοηξ θυ Χ- Πιδ Π165 

οὐυνογίθηγχθηΐί. ὧτ6 ποὶβ ἱπηρογίθ, ραΐϊβαιθ ΠΟῖιΒ ΒΟΥ 105 

ἱπποσθηίβ [6 Ὀῖθι πο θηροπάρό οἱ ᾿πο  }}]6. οϑί 

(ὀπιοῖπ 46. Πο5. ρβηβέββ δἰ ἀβ Π05 δοίίοηβ. [9] ΡΟυΡ ΠΟΙ 
Θῃ οἴἶϊβί Ὡθ ρᾷ8 οοηΐβββθν δὴ ρα] ο ααθ ἰοαΐξ οοἰα οί 
Ρίϑῃ ἢ Ῥοιγαιοὶ 6 ρὰ5 αἶγβ 48 ο᾽ϑβέ Ἰὰ ἀπ ρἈ]]ο5ο- 
ΡΒ ἀϊνίπο; 416 ποὰ5 οὐϊόργομϑ ρὰγ 1᾿Βοπιίοίθ 1685 
τηγϑίδνθβ 46 Κυόῆοβ; 46, χιδπά ποι5 ΠΟΙῚΒ ἈΡΓΘΌΙΨΟΏΒ 

ἀ8. βδηρ', ΘΟΙΠ 16 οἢ Εἰ, ποιιβ [αἰβοηβ Ομ. πη) [1Δ4016. 4π6 
νΟΌΒ ΠΟΠΟΙΘΖ, 4 δδί ἃγγοβόθ ΠΟ βθαϊθιηθπηῦ ἀπ βὰηρ 465 
ἈΠΙΠΊΔΌΧ, γη18158 46 5βαπρ' Πυπηαῖπ, ααδηα νου ΟΥ̓ΡθΖ, ΡῈ 
168. πηδίηβ. ἀὰ ρ]5 Π]βίνο δὲ ἀὰ ρ]8. ποΡ]6 ἀ᾽ ἐπέγθ 
νόοῦβ, πη6 Πα οι ἀπ βδηρ᾽ 485 ΠΟΠΊΠ168 ἐπχόβ; 416 πο5 
ἱπηϊίοπβ Ζθαβ δὲ 1685 διΐγθβ ἀϊθχ θη ποὺβ ᾿νγαπῦ 5805 

γϑίθηιιθ ἃ 465 οὐ πι85 σοπίγα ἡδύ οἵ ἃ 1 δδιηίὸνο ἢ 

Ῥουγαυοὶ Ὧ6 ρᾶ5 σμθγομθ᾽ ΠΟΙ πιϑἐ]θοδίίοη ἀδὴ5 [65 



41 νευχιὴμΒ ἀρόγοοιε, ΧΗ, 8 --- ΧΠῚ, ἀ 

τῶν. συγγράμματα ἀπολογίαν φέροντες; [6] ᾿Επειδὴ δὲ 

ταῦτα τὰ μαθήματα χαὶ τοὺς ταῦτα πράξαντας χαὶ 'ψιμου- 

μένους φεύγειν πείθομεν, ὡς χαὶ νῦν διὰ τῶνδε τῶν λόγων 

ἠγωνίσμεθα, ποικίλως πολεμούμεθα᾽ ἀλλ᾽ οὗ δ λορείν δον 

ἐπεὶ θεὸν τῶν πάντων ἐπόπτην δίχαιον οἴδαμεν. [1] Εἴθε 

χαὶ νῦν τις ἂν τραγιχῇ φωνῇ ἀνεθ, θδόησεν ἐπίτι βῆμα ὑψηλὸν ἯΙ ἘΠ ΉΉΡΟΥ "8 ἰμ] 

προσόντα χαὶ ἑαυτοῖς καὶ 
: ᾿ ἐδ . πο τὰς ΩΣ 

μετέροις θεοῖς περιθάλλοντες τούτοις ᾧν οὐδὲν οὐδ 

ἐπὶ ποσὸν μετουσία ἐστί. [8] Μετάθεσθε, σωφρονίσθητε ». 

ΧΗΙ. Καὶ γὰρ ἐγώ, μαθὼν περίδλημια πονηρὸν εἰς ἀπο- 

στροφὴν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων περιτεθε! τῶν φαύ- 

λων δαιμένων τοῖς Χριστιανῶν θείοις διδάγμασι; καὶ ψευδο-- 

χαὶ εὐχόμενος χαὶ παμμάχως ἀγωνιζόμενος ἑμολογῶ, οὐχ 

λότριά ἐστι τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ 

ὅτι οὖχ ἔστι πάντη ὅμοια, ὥσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ἄλλων, 

ποιητῶν χαὶ συγγραφέων. [9] Ἕκαστος γγρᾶφ 
, α ἌΨΝΝν ᾿ απο 

γάρ τις ἀπὸ μέρους τοῦ σπερματιχοῦ θείου λόγου τὸ συγγε- 

γὲς ὁρῶν χαλῶς ἐφθέγ τἀναντία ξαυτοῖς ἐν χυριω- 

ἐξ ΡΣ ο στή ἥρην τ τὴν ἄποπτον χαὶ γνῶσιν 

πᾶσι ὡλὸς εἴρηται, ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἔστι" τὸν γὰρ 

ἀπὸ ἀγεννήτου χαὶ ἀῤῥήτου θεοῦ λόγον μετὰ τὸν θεὸν 

προσχυνοῦμεν καὶ ἀγαπῶμεν, ἐπειδὴ χαὶ δι᾿ ἡμᾶς ἄνθρω- 

Ι 



ΠΕ ΨΕΚΒΕ ΒΙΒΒΕΜΙΝΕ ΕΤ ΤΕ ὙΕΚΒΕ ΟΟΜΡΙΕ 111] 

ὁο5 ἀ Ἰρίοανθ δὲ ἀθ8 ροδίο5 ἢ [6] Νοιιβ σμθιομοηβ δὰ 

ΘΟΠίχΑΙμ6. ἃ ἸΏΒΡΙΡΟΡ 1 ΠΟΡΓΘῸΡ ἀθ 668. Ὁἤοβθβ, ΠΟὰΒ 

ἈΡΡΡΘΠΟΙΒ ἃ [αν σθὰχ 4αὶϊ 165 ργαί!φαθηΐ οἱ ἰοΘὰ8 1π1}-- 

1αΐθαγθ, δἰ οδδὶ ΘΠΟΟΓΘ 66 88 ποι5 ἢ 5 ΟἤΌΓΟΟΠ5 ἀ6 ἴαῖτα 

ἄδηβ 66. ἀἰβοοῦῦβ, οἱ οἶδββδί. βοὰν δὰ 4ὰ Ὅῃ ποὺβ ρουτ- 
δαὶ ἀο ἴοι οὐἰόβ. Ῥοὰ ποι ἱπιρογίθ ; ποὰβ βᾶνοηβ 40 
16 Ῥῖδθα 7υϑίο νοῖέ οί, [7] ῬΙὰλ ἀπ οἷο] 46. ΘποοΡο 

γτηδϊη!οηδηΐ, ἀπ μαυὶ ἀχη6 ἔρθη θ οα οηΐοηάῖι, γϑίθηςν 

65 ἰγΑρΊ 65 ΡΔΙΟΪ6Β : « ΒΟΙρΊ8562, ΓΟῸΡΊΒ5ο2 46 σμᾶγ- 

86 ἀδ8. Ἰῃπούθηίβ 46 νὸβ ρτΌρΓῈΒ. οὗὔἴπηθβ, ἀἸτηραίον 
νοὸβ ἴαπίθβ, 168 νόΐγρθθ οἱ 661168 ἀβ νοβ αἴθιιχ, ἃ (68 

ΒΟΠΙΠΊ68 Ταΐ παν οὐΐ ρᾷ8 1ὰ τηοϊπάτο ραγί, [8] Πορθη- 
ἰεζτνοῦβ δὲ ὁμδηρος ἀθ οοπά πα.» 

ΧΠΠ]Ι. γογαπί ἄοης 486, ρουν ἀῤίουγπϑι 168 δαίγοβ 

Βιοπιμη68, [65 τιν 18. ἀπο 8 16 αἰοηΐ 81η51 16 ἀἸβορόα! 

51} 1ὰ ἀοοίγίπθ ἀϊνίηθ 4885 οῃ γό 88, 18. Π|8 πιοσαδὶ οἵ 
ἄδ5 πηθηβοηρσοβ οἱ 465 οαἰοπιη θα. οὗ ἐδ ᾿᾿ΟρΙ π’οὰ ἀ8 1ὰ 
νη] ὑπ46. [2] [6 515 οὨγόξιθη, 16 τη δ ἴα]5 β]οἶγβ, οἵ, [6 

Ἰανοιο, ἰοαῦ τιοη ἀόβίν οδϑί ἀθ 18 ραγαΐίγο. (6 π᾿ ββδί ρᾷβ 
46 ἴὰ ἀοοίτίπθ ἀθ Ρ]αίοι 5οὶν ὀϊγδησὸνθ ἃ 9616 4 

Οἰεεϊβέ, πιϑὶ5 6118 ἢ6 1ὰὶ οδύ ρὰβ θη ἰοαΐ βὸπ] }} 80 ]6, πο 

Τὰ 4ὰθ 66}16 465 ἀξ Ρο8, ϑίοϊοιθηβ, ροὸΐθβ οὰ ὀου ναὶ πβ, 

[3] Ομάσαῃ ἀἶδὰχ οα οἴδοε ἃ νὰ ἀὰ  ϑγβρθ ἀϊνίῃ ἀϊββό- 

ταϊπό ἄδηβ ἰΘ πιοημάθ οα «(αἱ ὄξει! δὴ βᾶρροτξ ἄνθο βᾶ 
μαἰαγρα, δὲ ἃ Ῥὰ ΘΧΡΥΪΠΔΘΙ ἃ πδὶ τὰ νόν 6 ρδΡί!6}16 ; 
πιδὶβ δὴ 86 σοηἰγο Ἰβδη} ΘΝ -Τη Π]68. ἀδη5 165 ροϊηΐβ 

Θϑβθηξιο]β, 115. πιοῃίγθηϊ α11}15 πα ομΐ Ῥὰ5. ὯΠ6 βοίθηρθ 

ϑαρόνίθαγα δἰ, 1π6 ΘΟ Ιββᾶηοθ Ἰργόξα(8 916, [4] Τουΐ 66 

40}}8. οπΐ δηβοίβῃό ἀθ Ροὴῃ ποὺ δρραριἰθηί, ἃ ποὺϑ 
σμγόξοπβ. δὺ ἀργὸβ Ὠῖθα ποὶ5 ΔαΟΡΟῚ5 δὲ ΠΟῚ15 δἰ πη ΟἢΒ 

16  ογρο πό ἀὰ Ὦϊθα ἤοῃ οπροηαγό οἱ πε Πα 0]6, ρα15- 
ζύυδβτιν. -- Ἀροϊορθς." 12 
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πος γέγονεν, ὅπως καὶ τῶν παθῶν τῶν ἡμετέρων συμμέτο- 

μένος καὶ ἴχσιν ποιήσηται. [Ὁ] Οἱ γὰῤ συγγραφεῖς 

ἰὰ τῆς ἐνούσης ἐμφύτου τοῦ λόγου σπορᾶς ἀμυδρῶς 

ἐδύναντο ὁρᾶν τὰ ὄντα. [0] Ἕτερον γάρ ἐστι σπέρμα τινὸς 

χαὶ μίμνημα χατὰ δύναμιν δο' 
, το Ἐν Σ «ἡ Ἢ ἢ το ΠῚ 

ΑΘ ΤῊΝ ἂπ εὐξινου ἢ μετουσιὰ Ἀπι μάμνησὶς γι γεταν. Δα: ι ἐδ ἢσὶς 

ΧΙΝ. Καὶ 

δοχοῦν προθεῖναι τουτὶ τὸ βιθλίδιον, ὅπως χαὶ τοῖς ἄλλοις 

μεν ὑπογράψαντας τὸ ὑμῖν 

τὰ ἩΝώο γνωσθῇ χαὶ δύνωνται 

γνοίας τῶν χαλῶν ἀπαλλαγῆναι, οἵ πα 

ὑπεύθυνοι ταῖς τιμωρίαις. γίνονται 

ἀνθρώποις ττῦτοι [2] διὰ τὸ ἐν τῇ φ' 

οὃς οὐχ τ ἐπι ταντας τοιαῦτα ὁποῖα λέγουσιν αἰσχρὰ πράτ- 

υθρπῶν τὰ ὅμοια; ὡς 

«ἢ ὧι » 5 -- .-“-ΞΞ ΒΝ ἕξ τ Φ-- 5 ΗῚ 92 ἘΣ τ Ε 

ὩΣ ΝΣ 

θαι ἄλλων δικαστῶν. δέεσι 

ΧΥ. [Καὶ τοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ἔθνει ἀσεθοῦς καὶ πλάνου σιμω- 

νιανοῦ διδάγματος χατεφρόνησα.) [3] ᾿Εὰν δὲ ὑμεῖς τοῦτο 

προγράψητε, ἡμεῖς τοῖς πᾶσι φανερὸν ποιήσαιμεν, ἵνα εἰ 

δύναιντο μεταθῶνται᾽ τούτου γε μόνου χάῤιν τούσδε τοὺς 

λόγους συνετάξαμεν. [9] Οὐκ ἔστι δὲ ἡμῶν τὰ διδάγματα 

κατὰ κρίσιν σώφρονα αἰσχρά, ἀλλὰ πάσης μὲν φιλοσοφίαι “ἢ 
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4Ἶ] 5᾽ δέ 11 Βοπητηθ ρου πουβ, ἅΠπ 46 ποιιβ ραό- 

ΤΡ 48 ΠΟΒ τπᾶπχ Θἢ γ᾽ ργοηδηί ρᾶγί, [5] 1.65 ὀογίνϑιηβ 

ὁπΐ ρὰ νοῖν Ἰηαἰβιϊποίοτηθηξ [ἃ νόριἐό, ργᾶσθ ἃ 18 56- 

τῆθηοθ ἀὰ Ἄουθο χὰ ἃ ὁΐό ἀέροξόέθ δὴ δαχ. [6] Μα!β 

ααΐτο οἰοβθ δύ ἀθ ροββέ(ψουῃ. ᾿πθ βθιηθῃσθ δὲ; 1Π6 γθ8- 

ΒΘΙ ΙΔ ΠΟΘ. ῬΓΟρΟΡ Ομ πόθ ἃ 5685 δου όβ, δαΐγθ ομοβο 

Το ] θὲ πιόταθ ἀοπί 1ὰ ρϑγιοἱραίίοη οἱ 1 Ἰπηϊξαϊίοπ ῥγο- 

οὐάθ 46 1ὰ ρτὰοθ αὶ νϊϑηΐ 46 1]. 

ΧΙΝ. Νοὺβ νοῦβ ἀθιηδηάοηβ 46 βδποίϊοημον οοίία 

τοαιδία, ϑὴ 0116 [Ογτ6. 4α}} νοιβ ῥ] αἶγα, Αἰηϑὶ ποίγο 
ἀοοίτίπο βοσὰ ΘοΏπιιθ, οἱ οϑίίθ σοηπίββδποθ 4Ἰββῖροτα 

168. ργό)ιρόβ οἱ ΠἸσποόγάποθ 46 14 νόγι6 ἀπργὸβ 468 

δαΐγοβ 4], ὁπ ΒΤΆΠα ΠοΟΙΏ ΓΘ 5᾽Θχροβομί ἂὰ ομὰ πιθπί 
Ρὰγ ἰϑὰν ἴδυΐθ. [3] δῦ Τ᾿ Ἠοπιτηβ ἃ μὰν 88 παίιιγ 18 
Ρουνοῖν ἀ6 οοηῃπαῖένα 16 ᾿ θη οἱ 16 πῖϑ]. (δ ὁ. πΟὺΒ 
οοηάδτηηθ. ῬΟῸΓ 465 ΟΥη68 ἀοηΐ, οἢ ὯΘ 581} ῬᾺ5 851 ὩΟῚΒ 

ΒΟΠΊΠΊΘΒ ΘΟΌΡΔ400105. (8 ΟὨ ἈΡργοινθ 1685 ἀΐθιχ 4] [οαΐ 

08. 4 Ὅἢ ΠΟΙΙΒ ΓΘΡΡΟΟΪΒ οὗ χαὶ Ομθγομθηΐ ρᾶγηιὶ 165 
ΒΟΠΊΤη65 465 ἱπη αίθινβ. αθὰχ αὶ ροὰΡ 665 ργόίθῃαιϑ 

ἔαι5 ποὰβ οΘοηἀδπηποηΐ ἃ πιογί, ἃ 18 ργίβοῃ οὰ ἃ ψαθίψαθ 

Ῥθίπθ ΒΘΠΊ 18} 16, 86. οοπάδηιπθηΐ θιχ- δ Π168 

ποπΐ ρᾷ5 θϑβοίῃ ἀ᾽δαίγεβ 0668. 

: 115 

Χν. [1 αἱ ταόργὶβό, ραγηιὶ 165 ταΐθηβ, 1 Θηβϑὶρμθιηθηΐ, 
ἱταρὶθ οἱ ἔαυχ ἀθ ϑἰπιοη] (νου. Ζ7πέγ., 8. 19). [2] 51 νοὺβ 
ΒΔΠΟίΙΟΠη6Ζ οδὲ ὀογιί, ποὺ 168 ἴθγοηβ σομηδῖγα ἃ ἰοιι5, 

8βΕη 416 ἰοῦ, 511 δϑὲ. ῬΡΟΌβ81016, ομδηρθηΐῦ 46 βαεπεχηθηξ. 

(8 π᾿δδὲ ψὔρ ἤἄδηβ οα Ραΐ χὰ ποΟὰΒ ἀνοῃβ ΘΟΠρΟΒό 68 

ἀἰβοοῦγβ. [3] Α δὴ. 7ιρ8ν βαϊπθιηθηΐ, ποίγθ ἀοοίγιπθ 
π ΘΒ ρ88 γέργόμθῃβιθ!θ, 6110 δϑὶ βυρόγίθιιγθ ἃ ἰοαίθ 



180 γευχιὴμε ἈΡΟΠΟΒΙΕ, ΧΥ͂, «- ΧΥ, ὃ 

ἀνθρωπείου ὑπέρτερα᾽ εἰ δὲ μή, κἂν σωταδείοις καὶ φίλαιν!- 

δείοις καὶ ἀρχεστρατείοις καὶ ἐπιχουρείοις καὶ τοῖς ἄλλοις 

τοῖς τοιούτοις ποιητικοῖς διδάγμασιν οὐχ ὅμοια, οἷς ἐντυγ- 

χάνειν πᾶσι, χαὶ λεγομένοις χαὶ γεγραμμένοις, συγχεχώ-, 

ρηται. [1] Καὶ παυσόμεθα λοιπόν, ὅσον ἐφ᾽ ἡμῖν ἦν πρά-᾿ 

ξαντες, χαὶ προσεπευξάμενοι τῆς ἀληθείας χαταξιωθῆναι 

τοὺς πάντη πάντας ἀνθρώπους. [ὅ] Εἴη οὖν χαὶ ὑμᾶς 

ἀξίως εὐσεόείας χαὶ φιλοσοφίας τὰ δίκαια ὑπὲρ «αὐτῶν χρῖ- 

γαι. 
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ῬΗΠΟΒορμῖΘ παμπηαίηθ ; ἀπ πιοίῃβ 6116 νϑυ!, τηΐθυχ 488 
66 απ οπὐ ὀονὶὶ ϑοίφαδβ, ῬἈΠαθηΐβ, Αγομοβίγαίθ, Ερι- 

οὰχθ οἱ 165 δυίνοβ ροξίοβ, ἀοπί ἑουέ 16 τηοπθ ρουΐ Πρ 

Οἱ νΟΙΡ τϑργέβθηΐθνι 165 ῦνσθβ, [4] Νοὰβ ποὺβ αγγᾶ- 

ἰθροΩΒ ἰοὶ : ΠΟᾺΒ ἀνοῃβ [αἱ σ8 φὰϊ ἀδρϑθηάδι ἀβ ποιβ. 

Νοῦβ βουμαϊίδηβ 6 ἰοιιβ 195 ΠΟΠΙΠΏ65, “ραγίουί, σοῃ- 
ῃαϊββθηΐ 16 νόγι6, [Ὁ] Ῥαϊββίθζ:νοιβ, οοσαμηθ 1] ροπ- 

γἱθηΐ ἃ νοίγϑ ρίέξέ δἱ ἃ νοίγθ ρῃηοβορμῖθ, ἄδηβ νοίγο 
ῬΓΟρΓΙΘ ἰη(όρδί, ἸᾳρῈν ἄνδς ἰαδίϊςθὶ' ΑΝ 





ΙΝΘΕΧ 

1.6 Ῥγθπλΐθν ΟΠΙΗΤΘ ἱπᾶϊχιιο 16. παρίστα, 16 βθοοῃᾷ, ἴθ 

πετηότο. [065 τόϊόγοη 65 ἃ ἃ ΒΟΟΟΠ 46 ΔρΟ]ορὶο βοηΐ ρρόοόἀέθβ 

46 Π, 
1,65. ᾿ἴνρθβ οἱ αὐΐϑυρθ ΙΒ] αθ65 βοηὺ ἱπαϊααέβ ἃ δὰ 

ῬΙασθ Ὡρμαθόμααρ, δὲ 65 ἔγδηςαίβ, βϑυΐ 160 οδ5. οὐ βαϊηῦ 

Ταβίϊπ 165. ποηλτηθ. [ἃ ρτθιηϊὸτο γόϊόγοποο γθηνοΐο ἂὰ ᾿ἶνγθ 

ΒΙΡΙψας, 1α βοοοπᾶθ ἃ {αβέίπ. Ουδπά ᾿᾿απίθα π᾿ οϑὲ ρᾶ5 

οἵϊό ἰοχί πα ϑ]]οτηθπέ, 165 οἰ θ5. ἀθ 1ὰ τόξόγθποθ ϑοὴΐ} οδίγ 

Ῥαγθηίμοβοβ. 

ἀγαθός (θεός) 14, 3. 

ἀγγελικὴ στρατία ς 

ἄγγελος (-οιἱ 338, ὅ, 10. 11, ὃ, 

3, 3, δ. ΠΙ, Ἴ, δ. 
-- (ἀγαθοῦ) ὁ, 3. 
- [φαῦλου) Π, 7, 1. 

“πὸ (ὁ 38, ὃ, 8. 
-- (-Ξ ὃ λόγος) 63, ὅ, 14. 

ἀγέννητος (θεός) 14, 1, 3. 20, 2. 

49, 8. Ὁ8, 3. Π, δ, {.1||13, 
ἅ. 1, 18,4. 

ἄγνωστος (θεός) 11, 10, ὁ. 

ἀδελφοί 65,1, 3. ΠῚ 1, 1. 
“Αδριάνος (Λπέοπίη) 1, 1. (Παὰ- 

ἀνθ) 08, 3, ὁ. 

Άδωνις 35, 1. 

ἀεὶ ὧν (θεύς) 13, 4. 

ἀθανασία ἀ, 9. (φυγῆς) ἀξ, 9. 

ἄθεος ὅ, 1, 3. δ, ν 13, 4, 31, 
8. 16, 3. 88, 9. Π|, 3, 3. 

ἀθεότης ἀ, 9. 

᾿Αθηνᾷ 66, ὃ. 
Αἰγύπτιοι 81, 2, ἁ, ὕ, 

αἱρέσεις 26, 8, 

αἴσθησις (μετὰ θάνατον) 18, 3. 

90, 4. 88, Ἴ. 
- (αἰωνία) ὅ3, 8. 

ἄχτα (τὰ ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου 

γενομένα) 8ὅ, 9. 18, 8. -- 

Αοίὰ Ριϊα!ὶ, εἴν αππ ἀρο- 

οΥΥΡδΘ, ργοπηδνο ρατίϊθ ἀ6 

ῬΈναπρις αἰἱδ ἀρ Νῖοο- 
ἀότλο. 

“Λοίο (65 Αρδένε8 (1, 8, 9): 
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40, 13; (ὦ, 18}: 39, 8: 
(13, 37, 48) - 49, 4; ( 
33) 1 Π|, 10, 6. 

νδρεία 39, 2, 2. ΠΙ, 3, ὁ. 

ἀληθέστατος (0 

ἀληθινός (θεός) 

(τοῦ ἀνθρωπείου γένους) ἀλλα 

ἀμήν οὔ, ἀ. 67, 0. 

ἄμορφος (ὕλη) 10, 3. 89, ἱ. 

᾿Αμφίλοχος 8, ὁ : Ονδοῖο 

Ο᾽ΑἸΔρΡΙΠ]οαα6. ἃ ΜᾺ]165, 
δὴ ΟἸΠΠοἷο; νου. Ομέμεντ 

θ᾿ ΛΙΈΧΑΝΡΕΙΕ, ϑέγοηι., ἢ, 

14 οἱ Ῥαυμυ-  Ν Ἰββοόνία, 

ραϊοπομοϊορααϊε ἀον" εἰα8. 
ΑἰοΡἐαπιβιυϊθϑοπβοπα[ἐ, 
Ι, 60]. 1938. 

ἀναγεννᾶσθαι 61, 3, 10, 

ἀναγέννησις ὑἹ, 8. 00, 1. 

ἀναισθησία 1, 3. 

ο 30, 9. 
ἀνάλωσις διὰ πυρός 30, 1. 

ἀναλύεσθα: εἰ 

ἀναστροφή (μετὰ θεοῦ) 10, 

ἀνατιθέναι ἑαυτὴν θεῷ 14, 3, 

61,1. 
ἀνεγείρειν 31, 1. 

ἀνέδην (ἢ ἀ. μἴξις) 36, 1. 39, 
3. 

ἀνέλευσις (Χριστοῦ εἰς οὐρανόν) 
20,1. ᾿ 

ἀνεπίμιχτος καχίας θεός ᾧ, 1. 

ἀνέρχεσθαι εἰς οὐρανόν (-οὐς) : 

5᾽ Θῃηἰθηα ἀπ (μνῖβι ; 31,1. 
Ι 
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-- ἄπυπ6, 

-- 46 Διόνυσος : 

ἐξ ἀνῃρώπων (Χριυ- 

1. 

ἀνίεναι εἰς οὐρανόν (Χριστίς) ὕἹ,, 

ἜΣ 
ἀνίστασθαι νεχρῶν) 19, 3, 

45, 4. 46, ὃ 
ὁ1, Ἴ. 50, 11. 68,1 

᾿Αντίνοος 390, ἀ, 

ἸΑντιόπη 9ὺ, 3. 

᾿Αντιοχεία 90, ἅ. 
᾿Αντωνῖνος ΕἸἰὐσεθής 1,1. 

ἀνωνόμαστος (θεός) 03, 1. 

ἀπαθανατίζεσθαι 31, 3. 

ἀπάθεια Π,1, 3. 

ἀπαθής 10, 2. ὅ8, 3, 

-τ (θεός) 25, 2. 

ἀπέραντος αἴων 38, 1. 

ἀπογραφαί (γενομέναι ἐπὶ ἰζυρη- 

νίου) 34,2, 1,65 γρ βίγθϑ (πὰ 

σθὴ5 46 Ουἰτίπἰιβ., οἵ, 
δοθὴρπε, “πεῖψ., ΧΥΤΗ͂, 1. 

᾿Λπόλλων 35, 1. 

ἀπομνημονεύσαντες (οἱ ἀ, τὰ 

περὶ τοῦ σωτῆρος) 38, ὅ. 

ἀπορνημονεύματα (ἀποστόλων) 

060, 3.67. 3. --- ΟἿ, Ἱἱπέροά., 

810. 
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-- (Λόγος) 63, δ, 14. 

᾽Δριάδνη 31, 3 

ἀρνεῖσθαι ὦ, .91, 
ὁ. 50, 13 ΤῊ 

όξα χαὶ μορφὴ θεοῦ) 

᾽ 
ἄῤῥητος (69) 61, 11. Π1|,10, 

νἀ. ΠΠ, 13, ὦ 
ΕΝ ἴο ραΐα Θασμανιβίψαο, 

θῦ, 3, ὅ. 6, 3, ἀ. 

ἀρχεστράτεια διδι τα ἢ", δ, 

3. --- Αγομϑϑίραϊο ἀβ Ὁ ό]α, 

οοηἰοῃιρογαῖπ αἰ Λυϊβίοίθ, 
ἀθπΐθαν αἰ ροῦτηθ ρα8- 

ἰγοποιηΐααο {{{π|6: “Ηδυ- 

πάθεια, χὰ ἔα! ᾿ἰταϊμό ρὰγ 

Ἐπηίὰβ δοὺβ ἴὸ εἰἰγὸ : 

Ηεαμψρπασοίοα. 

ἀρχηγέτης τῶν κακῶν δαιμονίων 

28,1. 
ἄρχων (λόγος) 12, 1. 

38, 4, ὍΣ τὰ 58,3 οἈβ θα 4, Ἰ 

(88, Σ 

3. Π| ὦ : 
᾿Ααιλήπιος, Ὧ1, 3. 82, 

(. δά, 10. 
ἀσωμάτων εἰχών 03, 10. 

- ἀσωμάτου εἰχών 63, 16. 

θεός) 18, ἀ. 

ἀυτεξόυσιον 11 

" 
ἄτρε

πτος
 

ἵν, 
αὐτοχράτωρ 1, 1. ὃ, 7. ἢ, 3, 

8, 16. 
ἄφεσις (ἀμαρτίων, προημαρτη-' 

μένω») 61, 3, 10. 50, 1. 

ἀφθαρσία 18, 3, 19, 4. 99. Ὁ. 

42, 4 

Ἵ Ἂ; 

Ἵ, 8. 40, 8. 00, 

ας 31, 0. 

(μετὰ θεοῦ) 11,1. 

ὧν οὐρανῶν 11, 2, 19. 

βίδλοι ( 
φητειῶν) 31, 1, 3, 

3, ἀὰ, 13, 
βίος αἰώνιος 8, 2. 

βυρέ (σαρχῶν ἀνθρωπείων) 36, 

Ὁ ΤΙ, 12, 3. 
Βρισηΐς 35, 2. 

8,6. 30, 

Γανυμήδης 21, ὃ, 30, 2. 

γέεννα 19, 8, 

Οδπὲβο, , 1- 

ἀ9, 10-11: 
89, 3. 

85. 1. δά, 5. 
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γέννημα πρῶτον θεοῦ (λόγος) 31, 

γεννήσας (θεός) 13, Ἵ. 

γεννήτωρ {πότ θεὔς) 18, ἀ, 

-- (Δεύς) 31, 

Γιτθαί 90, 3; ̓ αβουεβεῆδ 46 

ϑαπιμνῖθ 

Γόμοῤῥα 3, 8. 

Γρανιανός 8, ὁ : ΒΘΓΘΒΪῸΒ 

Αταηίδηιβ, οὰ ρ᾽ὰ5. οχϑο- 

ἰθυχοηΐ Ὁ. [ἱοϊπία5. 5 νὰ- 

Ουδάτο- 

Βα. Ῥγοουἶι8, ῬΤΟΘΟΠ5}] 

Δ Άβιθ θη 133-134. ΠΤ ΘΥΓΘῸΤ 

ΒᾺΤΡ 186 ΠΟΤῚ ΡΓΟΡΓΒ π᾿ γί θα 

α' ὀοππαμῃί ; 8: 

πὰ Οτδπίδηιβ 

βαϊπὶ Φόγόγηθ 

αἰ: ϑϑύθπυβ αγδηῖαβ, ΝΟΥ. 

Ευπὲβε, Ἠϊβέ. Βοεὶ,, ΤΥ, 8 

οἱ 30. 

ΤΙ, ύ, 

ὃ, π, ἘῚ 3, ἴπ 10, 6. π' 

1,4. 

--- (ἀνόσιοι) ὅ, ἀ-. 
-- (κακοῦ) ὅ, ὁ, 9,. 1. 23, 8. 

28,1. 
- (φαύλου) ὅ; 1,3. 10, 6. 12, 

Ὁ. 91, 6. 44, 18. ὅ8, 3. 54; 
1.86, 1. 51, 4. 88, 1. Π, 
1, 3. 11, 7, 3. Π. 19, 3. Π|, 
13,1. 
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δαιμόνια ὃ, 3, 236, ἀ, ΤΠ, 10, 5. 

δαιμονιόληπτοι 18, ἐ. 

Δανάη 31, 3. 

Ῥαπῖοὶ Ἵ, 18 1.1. 9. 

Δαυΐδ 835, 6. Ἡ, 1. 4,1. (ἢ 

Ῥβαιπιθ8. 
δεσπόζων (πάντων θεύς) 14, 8. 

ἀά, 8. . 

δεσπύτης (πάντων θεός), ἰουι)ου 5 

ἅγϑο πατήρ --- πατὴρ χαὶ δεσ- 

πότης 12, 9. 10. 40, 

Ἴ. ἀᾷ, ἃς ἀθ, 

δεσπότης ΔΡϑοΙϊατηθηΐ, ἢ, ὃ, 

Δευχαλίων 11, 1, 2. ' 

“Ῥοιέόνοποπιο (30, 1ὅ, 49}: ἀλ, 

ι. 32, 99: 60, 9. 
δημιουργεῖν 10,30. 89,1. 

δημιουργός (θεός) 8, 2, 18, 1. ΄ 

30, ὕ, 36, ὃ. ὅ8, 1. 68,11. 

Π,10, ὃ. 

διάδολος 238, {. 

διαγωγή (μετὰ θεοῦ) 8, 3. 

. 617, ὃ. 

διγαμία 1ῦ, ὅ. 

διάχονοι δ᾽ 

διδάγματα ἀ,, 9.1], 8, 

- (θεῖα) Τ|, ἀ, 3. 

-α [Πλάτωνος) Π, 13,1. 1, 

13,3. 
- (Σίμωνος) ὅ0, 3 -- (δίδαγμα 

σἰμωνιάνόν) Π, 1ὕ, 1. 
-- (ποιητιχά) 1, 10, 8. 

- (χῥιστιάνων) ὅ1, 2, Π|,. 1Ὁ, 

3. 
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--- (χριστιάνων θεῖα) Π|, 18,1. 

- (Χριστοῦ) 14, ἀν Π, 3, 3, 
᾿, 3, 3. 

διδάσχαλος (Χριστός) 3,9. 13, 

3. 21,1. 32,2. Π|,8,9 

-- (Ἑρμῆς) 31,3. 

δίχαιος (θες6) 1 

Διόνυσος 31, 3 

Διόσχουροι 31, 3 οια πρώτη (Σίμωνος) ΗΠ ὀἸὸπο, 

δόγμα (παρὰ θεύν) 49, 9. 16 ρυθιηϊδτο ροηϑύο 46 

- (Πλάτωνος) 30, ἀ. ὅπηοη 30, 3. 

--- (Σωχράτους) Π, 10, 8. --΄ ἈΙμδηα, ἰὰ ργοτηϊὸρθ 
δόγματα 30, ὁ, 1. ἀὰ, 9. ὅ8, Ῥοηβόθ ἀθ Ζθι5 θά, ὕ. 

1΄, 

ὧν (Χριστός) 
ἢ. Π|,9, ὦ 

- (Στωΐκων) Π, 8,1. 
9.10, ὦ 

δύναμις (θεοῦ) 32, 14. 38, ἅ, 

ἔξαρνος ἀ, θ.. 1 

δυνάμεις (λ 

ΤΕ 3. 

99,3. 00,11. ο(0,14,.10: 9, 
- (θεοῦ ὁ λόγος) 1᾿, ὃ. 2, 

32, 10. 33, 6. ἐπαναγωγή τος ἀνθρωπείου γέ- 

-- (πατρός) 11, 0, 8. νους) 33, 

«- (σταυροῦ) 80, 3. δῦ, ὁ, ἐ 68, 8, 

- (Χριστοῦ) Π, 10, 1. ἐπευφημεῖν θὺ, 8, ὕ. 61, ὅ. 
Δωδώνη 18, ά, Ἐπίκουρος ΠΙἸ 1, 5.1, 2, ὃ, 

ἐπιπνοία (παρὰ ἡ 00, 3. 

ἔθνος 36, 3, 37,1..31, 7. 33, ἐπιφανεῖα (Χριστοῦ) ἐᾷ, 8. 10, 

3, ὁ. 49,1, 2. ,: Ἷ ᾿ ; 

58, 3, 4, ὃ, 6, 10. δά,.8., --- (δαιμόνων) ὃ, 3. 

Π, 1ὅ,4. - (ὀνείρων) 14,1. μ 

εἴδωλον (-αὶ 49, 5. Π, 13, ὅ, ἐποπτεύσεις παίδων 18, 3, 

εἰχόνες αὐτοχρατόρων δῦ, 7. ἐπόπτης {πάντων θεός) ΠΙ, 12, 0. 
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"Ἔρεδος 89, ὁ. Ἡράχλειτος 46,.3. 11, 8. 1. 

Ἑρερῆς 31,3. 32,12. Ἡρώδης 31,2, 3, 40, ὁ 

εὐαγγέλια θ6, 3. Ἡσαΐας 1,3, ἀ : 31, 1, 3, 08, 
εὐλογεῖν 61, ἢ. 12. 

εὐσεῦε ία ἃ, 3, ἐδ, ὅ. Π, 10, ". νας 
εὐσεθής (᾿Αδριανός) 1" ιν . 
-π (αὐτοχράτωρ) 1, 3, 10. . (4, 11.15} : 31, 3-ὅ. 

- (οἱ εὐσεδεῖς), 3,1. 1, 16-30: ἀξ, 3-ὃ. 61, 
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07, 

εὐγαριστία 8, 1. θῦ, 8, 06,1. 

61, ὃ. 

εὐχάριστος 43, 3. 

σθαι 14, 3,61, 3. Π, 18,3 

εὐχή (ἢ 43, 1. 65, 1,.3, 3. 
61, ὕ. 

Ζαχαρίας (2, 6) : 2, 10. 
(13, 10-12) : ὃ3, 11, [βαἴο 3 

Ζαομαγῖο 9, 9 : 80, {{ς αἰξτι- 

ες Βαό μὰν Τυδεϊπ ἃ Βορμοπῖθ. 

Ζεὺς ἀ, 9, 51, 1, 3, ἃ, δ. 99. 3 
33.. 3. 53,1. δά, 3, 6. 55, 
ι. 86, 4. 64,1, 4, , θ. ΤΠ, 
15, Ὁ. 1] 80, 6.8: 38, 33. ᾿ 

δῶ, 18-ὃ8, 8 : ὕ0, 83-12. 

Ἡέϑρθασ (3, 1): 13, 9. ο΄ 58. 819 τ 51, . Ἵ 
ἠθιχός λόγος 11, 8, 1. 

ἦθος (ὁ περὶ ἠθῶν λόγος Π,, 6, 8. 

ἡμέρα (τοῦ ἡλίδυ) 61, 3, 1. 

--- (κρίσεως) 40, Τ 
-τ (χρονιχή) 67, 1 

Ἡρακλῆς 21, 2. 94, 9. 608, 10. 

Π,11,8,.4. Ι 
ὶ 
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25, 1. 80, 4. 931, 4. δ6, 1. 
80, ἃ. Π, 10, δ. Π, 11,8. 
1, 15, 5. Π|, 44, 3. 

θεός 3, ὅ. 6, 1. ὃ, 

1 

: Γ Ε 
1, 18}.38,.3, ἅ, 6. 36, 3. 
81, 9. 39, 8. 40,1. 43, 8. 
ἅᾳ, ἃ, ὃ, 11ν ὃ, 4. 46, 

1 

- (Σίμων) 20, 3,3, 50, 2, 

θεοφορεῖσθαι 8, 8, 

᾿θεραπεία 9, 8. 13,0. 

θεραπευτής (᾿Ασχλήπιος) 31,3, 
ϑέτις 25, 3. 

θεορία 1, 10, 3. 
- (θείων) ὅ8, 3. 

- (οὐρανίων) 44, 9. 

θυσίαι 9, 1. 34, 2. 

᾿Ιακώδ 32, 14, 

ἰδέα πυρός 63, 10. 
Ἰκζεχιὴλ 37, 1, 8 : 3, ὃ. 
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ἡπφόο]ιϊοὶ (88, 11): 18, 8. 
ἱερά 9, ὅ. 62,1. 
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“Ἱ, ὃ. 

10. 

Ἱερουσαλήμ 39, 3, 4, ὃ. 47, 

ἀν 49, ᾿ 
᾿ἼἼεσσαί 33, 

Ἰησοῦς 33, ἔ ἐπ 1. 38, ὃ, 10, 

5, 88, 48. δ0, 3. Π, 8, ὃ 
-- (Χριστός) ὅ, 1,9 43, 8 

19, 6. 31, ἰ. ἜΝ . 35, 1. 
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δ, 
3, ὃ. 38, ὅ. 84, 8. 35, 6 

. ἄ. 64, 3, 13, 00, 3, 67, 
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--- (ὃ Χριστός) 31, θ. 03, 8. 68. 
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(14, 29) : 

(19, ΤΣ τ κὸν 12, 
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ΩΝ 13, 3, 89, ἀ, 84, 3, 

ἰουδαϊχός 34, 6. 58, ὁ, 

Ἰουδαῖοι 31, 1, 3. 32, 3, 8, ὁ, 

1ἃ. 84, 3. 35, 6.36, 3. 38, 
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58, 10. 83, 3, δ, 6. 63,1, . [6 νὴ ϑυομδνβεχαθ 

3,10,14. ΜΝ 

Ἰουστῖνος 1. χρίσις, 16 Ἰαροιηθηΐ ἔπ], 40, 

15αἴο, νοῖν Ἡσαΐας. ". “8, ἢ, 08, 323.11,1,2. 
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Καῖσαρ 231, 3. 11, 3, 10. 

-- (Αδριανός) 08, 3. 

- ( Αντωνῖνος) 1. 
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ϑατηδτῖο, 30, ἅ. 
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χαταχλυσμός 11, 1, ἃ, 

Κλαύδιος νογο2 Καΐσαρ. 

χλήσεις ψυγῶν 48, 8. 

χοινωνεῖν Δ, 2, 1, 10, οἵ, 61, 

ΕΝ 

χοινωνία ὅδ, 3 
χύλασις (αἰωνία) 8, ἀ. 12,1. 18, 

4. 43, 3, 8. 45, ὃ. ὅ3, 
51, 1.8, ὃ, Ω ΙΙ, 8, 8, 4. 

χολάρτῆρ ρια 12, 

. 

Κόρη 64, 1, ΗΝ 

Οονίπεδ., Ϊ (2, ὅ) : υ, 10 

(Ὁ, 58) : 19, ὦ. 
Πρ 3 

9, 3, 
4, ὅθ, ΠΝ δ. 64, ὃ. 61, 7. Π, 

ῷ δ, ὃ 

ἹΚρίσκης, Ογοβοθη5. 16 ῬΒΐ1ο- 

βορμθ, Π, 3, 1. Π, 41, 5. 
ΟἿ Πα ροά., ὃ 3. 

ἹΚρόνος 1], 12, 

χτίστης (θεός) ἸΝ. 6,3. 
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μαγιχὴ τεχνή 96, ἀ.. 30,1. 
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Μαρχίων 30, ὃ. ὅ8, 1. 

Μάττειευ. 1, 390-39. : 38, ὅ. 

4; ΠΝ : ἬἬ; 4, 

. ὃ. 

ὅ, 48, 45:15 , 18. 
6, ἀ τἀδι 11| 
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Μάττηπειι. 6, 1θ.30 : 1Ὁ, 11. 

ὁ, 31: 15,10. 
0, 230-20 : 10, 14. 

0, 831-33 : 1ὕ, 15- 

0. 

Ἵ, 18,46, 19. τ 16, 

(0, 40) - 16. 10. 

3. 13. 
(43,9,435.:53..1. 
13, 45.48.16, 13. 
10, 36 - 410, 12, 
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48,09 : 1ὅ, 3. 

49, 11-|3 : 410, ἃ, 
19, 36 : 19, 0. 
τι, 4) τ 85, 6. 
ΘΙ, δ) : 38, 14. 
(22, 11.239} 141,3. 
(ΒΒ, 31): 81, 9. 
(8ὅ, 4} : 38,1. 
40, 98: 66, 3, 
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(21, 839-48): 38, 8. 

(38, 19) - 61, 3, 
Μένανδρος (χώμιχος) 30, ὕ, 
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Μένανδρος (Σαμαρεύς, Πόνό- 
αἰᾳα6) 36, ᾧ, ὕ0, 3. 

μεταθολή (ἀδβι πα] δίϊου. 465 

δ] παοπῃί5) 6, 3. 

-- (αἰ ρβογρίίου 465 δΐγοβ 185 

ὉΠ5 ΡῈΡ]65 δυΐΓ65) 1,1, 3. 

μετάληψις, ραΡεϊοἰραϊίοπ δὰχ 

ΘΒΟΘο5. σομϑδογόοβ 67, ὅ. 

μετανοεῖν 3, 9. 61, 6. 

μετανοία 1, 1. 38, 3, 40, 1. 

μητὴρ θεῶν 21, ἀ. 

Μιχαίας ὅ, 3: 84,1. 

Μίθρας θ0, ἀ, 

Μινούκιος Φουνδανός 68, ὅ : 

Ρ. Μιπηϊεῖαθ (νφγι 8016 

ἴογυπιθὺ Εὐυπάδηυβ,,, Θ0Π58] ἡ 

8η 107, ργοσοηβι ἀ᾽ Αβίβ, ' 
Ὧ 465 ξοΥΓοβροπάδηίβ 46 

ΡΙΪπα Ἰο Ἰθαπθ. 

Νίνως 8, ὦ. 
μορφή (θεοῦ) 9,1, 3. 

-- (πυρός) 63,10. 
μορφωθείς (λόγος) ὅ, 4. 

Μουσώνιος [Π, 8,1. 

μύεσθαι 6ύ, ἀ. 

μυστήριον (-α) 18, ἀ. 20, 1. 27; 

4,39,3, 4, ὁ. 

-Ὁ (τοῦ Μίθρα) 00, ἀ.. 

- (Κρόνου) 11, 13, ὕ, 
Μωυσῆς 32, 1, ἀ(, 1. δ, δ. 

ὅ9, 1. 60, 3, 8, ὃ, 8. 02, 

3, 8. 03,1, 1, 14,106, 17. 

θά, 1, 3. ονθζ ἀοπᾶβθ, 

Εποαο, 
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. νεχυομάντεῖαι 18, 3, 

νηστεύειν θ᾽, 3 

Νοπιρνος 31,81 

34.,11: 

νουθεσία 61, 

ΝΩ͂Ε ΤΙ, 1,3. 

00, 3. 
33, 13. 

᾿Οδυσσεύς, 18, ὅ, 

οἶνος (48 η8 165 πιγδίδνθβ 46 

Ὀιομ 5805) θά, ὃ. 
-τ ([6 νῖα δαομανι βίαι) δῦ, 

ὃ, 67, ὅ. 

“Ὅμηρος 18, ὅ, ἢ, 10, 3. 

ὁμολογεῖν 4, δ, 8. 3.: ἃ} 

ἀ0, 6. Π, 3, 160,.19.1|, 

0. Π, ὃ, 1. ον 13, 3 
ὁμολογία ἐ, ὁ, Π, 2, 14. 

ὀνείροι 14, 1. 

ὁὀνειροπομποί 18, ὃ, 

ὄντως (ὁ ὄὅ. θεός). 18, 8. 

ἄνομα (15 ποῖι ἀὰ Ρὸγα, ἀπ 
ΕῚ15 οἱ ἀο 1᾿ Εβρυῖϊ, ἀδπθ5 ἴὰ 

ἴονια]θ ἀὰ ΡὈαρίδηλθ) 64, 
8, 10, 48. 

ἐπ (τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ τ 

θῦ, 3. 
--- (αρβθποθ ἀθ ἤοπὶ ροὺν [δ 

᾿ Ρὸγ6) ΠΙ, ὁ, ἡ. 
ὀρφανοί 6, 6. 

Οὐηρίσσιμος 1. 
Οὐρθιχός ΤΙ, 1,.3..11,3,9,.13, 

18, 10:0. Πο]]} 15 τ ϊσαΒβ. 

γον. ἐπίρος., ὃ 

ὔυϑτιν. --- Ἀροϊοῃῖθ5. 
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ὕφις (}6 βγπὶρο!ο ἄα 5ϑρρϑηΐ) 
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--- (ΞΞ διάθολος) 97, 1. 

Ξενοφῶν ΠΙ, {1,3 
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παραγίγνεσθαι (ἐξ οὐρανῶν), 6 
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ταθηΐ ἀὰ ΟἸιγῖβε, ὅ1, 8, 03, 

8, 10. 
Ῥαναϊϊροιιὸπεβ 1, ἰῦ, 33,2 25- 

81 τ ὦ], 1-. 
παρεπίδημοι 61, 8. 

παρθένος 32, ὃ, 31, 

43... 38, 1, 4, 0, 8. 
5ᾷ, 8, 63, 16. 

παρουσία (-ἰα) ὅ2, 3, ὕφ, 1. 
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ἐξ, 1. 
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19. 

-- (καὶ δεσπότης πάντων) 13,9. 
33, 10. 40, 1. 44, 3. 46, ὅ. 
61. 3,10, 

-α (καὶ δημιουργὸς πάντων) 8, 

Φ. 63, 11. 
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Ἵ. 83 
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Περσέυς 21, 3. 31, 

Περσεφόνη 

Πήγασος 31,32. δά, 7. 
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(, 88, 13. 
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΄, 18,2, 

Πλούτων 1], ἀ, ὃ. 

πνεῦμα 600, 7. 
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«ας (ἅγιον προφητικόν) 44,1. 88, 
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-- (θεῖον ἅγιον προφητικὸν) 33, 

2. 

-- ῥεοῦ) 60, ὁ, 6, ᾧ. 
ρὰ τοῦ θεοῦ Ξ- λόγος) 33. 

9. [ 
-- (προφητικόν) 6. 3, 18,8, 38, 

2, ὅ, 30, 3..38,1..39, δ. 40, 

ποιητής (τῶν πάντων θεός) 30, 2, 

46, ὃ. 88, 4. 67, 3. 
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πομπή 8, 3, 

Ποντιχός (Μαρκίων) 36, ὃ. 

Πόντιος Πίλατος 18, 3. 835,9. 

0, ὁ. 40,1. 48,3. 61,13. 
1,0, 6 

ἸΙόντος ὅ8, 1. 
Ποσειδιών 11, 4, ὃ. 
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-- (ὕδατος χαὶ χράματος), 16 

ὉΔΙΪοο. Θυσμδνιβείψαθ ὃῦ, 

3. 
Πρίσκος 1. 

προαίρεσις (ἐλευθέρα), 16. θα 

ἀγρὶίνα ἀ8, 3, ὁ, 8. 61, 10. 

61, 6.11, 1, 3. ' 
πρόννωστος (θεός) ἀξ, ἐν 

προεστώς θῦ, ὅ, 61, 4, ὅ, ὁ. 
-- [ἀδελφῶν) θὅ, 3. 

πρόκλησις 3, 2, 61, ἃ, 

προνοεῖσθαι ἀά, 44. 

πρύνοια 1], ὅ, 2, 
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προφήτης (αὴ 89, 1,31,.1,.,, 
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ὅ8, 4, ὃν 53, 6, 10. ὅκ, ἢ; 
83, 4, ὕ, 8. ὕῦ, 3, ὃ. 0, 1. 
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1,10, 8. 

πρωτόγονος (θεοῦ Χριστός) 88,3. 

8. 90, ὕ. 
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38, 8. πρωτότοκος (θεοῦ λόγος) 
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2: 0, 11- 19, 

10, 1- 

ὅ8), 8,9: 38, ὁ. 
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Πτολεμαῖος (ὁ Αἰγυπτίων βασι- 

λεύς) 81,2. 

-πτ(χριστιανός) 11,3,9,10,11. 

Πυθαγόρας 18, 18. 

Πυθώ 18, ἧς 
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στρατία (ἀγγελική) 53, 3. 

- (διαθόλου) 28,1. 

Στωϊχοί 30, 3, ἀ. ΠΙ, 1, 3, 4, 

8.11, 8, 1..11,.18,3. 
σύγχλητος (ἱερά) 1. 80, 3, 3, 

ΙΠ,3, 16. 
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1,1. 

συξυγία 1, 2, ἀ, 6 

σύμθολον ὅ4.. 7, 
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χόσμου 
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3: Βοίδδο5, ροὸδΐο ἀἢ ἔθιη 5 
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τελεῖν (μυστήρια) Η, 13, ὕ. 
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Τιδέριος Ἰζαῖσαρ 18, 8, 
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Μὸᾶδβ, 

Ῥὸγτβ ἀθ Πανίυβ, α᾽ ἀρτὸβ 

Ἄμμιεν: ΜΆβα., 1Π, νι, 

33), αὐἱ, θΐδθιι ἀνϑαξ 1ὰ 
[οπάδιϊοη ἀθ Τιοΐθ, ἀπναὶς 
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οἰἰέβ ἀδὴρ ἂΐθ ῥᾶββαβθ 

ΔΡΟΟΡΥΡΗΘ 46. 5βαῖπίὶ Ῥϑὰ] 
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φανέρωσις (Χριστοῦ) 32, 2, 3. 
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ὃ. 36, 6.11, 10, 8, Ὁ. 
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φιλόψοφος, 1, 3,1. 

Φλαυΐα Νεαπόλις, ΕἸανία Νουα 
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φ, 8, Π, 3, 8. ΗΠ, 10,4. ΤΠ, -- δογοΣ Ἰησώς, 

18, : φυχή (-αἢ 3,1. 8, ἀ. 43, 41... 
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Ρ, 17,1, ἅν πχο 819. ὑοΥΝ 
Ρ. 9,1. 9, 1108 : σρια;, ΡΔ} δοπέγα, φαὶ υἱσοπέ πιαὶ, Πρυνλιέροπίς. 

Ρ. 4,1. 3, βαρριήταθυ 1ὰ νἱγρα!ο ἀργὸβ Αβοίόρίοβ. 

Ῥ. 81,1..ἃ ἀπ μᾶ5, ὑόίδθ!α : Οὰ (Οἱ ᾿ὲοπ ΘπθοΡ ). 

ΡΥ 448,1. 3, ϑαρρυίπιθν : ἃ. 

. 1100,.1. 1, Ἴρα : νοΐ. 



ΤΑΒΙΕ ΕΒ. ΜΑΤΙΕΒΕΘ 

Βρδρηνοχοσν, ες δ δ υνοος εν εν δ λει ἐοκκινο ὺν " 

1. ΒαΙδΈ, δυβεέῖν, ,.- .ςὕὍἍ0..ῳἩἁἀ0νὼςννερεξε εν νιν νος 1 

ὕ, Τοχίς ἀθ5. Δροίορίοθ.. ... «ον νννννν ἐν ἐόν εν νων χΧ 

ὃ. Ῥαίθ 465 “ροϊορίοϑβ.. .ς.νν νον νι νννν νιν νννννν χῃ 
᾿1-9, ΛΏΔΙγ580 405 Αροϊορσίοβ.. . «νον ννννννννννννον χν 
10.158, Ποοιτίης. 465 Αροίορίες, 

10, ΒΙΡ1Ὶ6. ἀ8 Δαδβίϊῃ,,ο ,ς 

11. 4 Πϊανρίο ἄξπθ 165 ἀροϊοσίεβ 
18. [65 Βόγόβίϑϑ.... 

εὐϑὶ Νοίθβ. δὲ ὀρβθυγα! 5 

ΤΕ ΣΥΗ Ἐν, πααυυστθαν, τὺ. ὅν κννγ νον ν εκ νο εν ἐενον 

Ὁ Ρροπυίδνθ Ἀροϊορῖθ.ν νυ τινι νννννεννννννννγενονν 
᾿Πουχίδιιο Αροϊορίθ. 

Ἱνρεχ.. 

ΜΆΘΟΝ, ῬΒΟΤΑΥ ῬΒΈΒΕΒ, ἹΜΡΗΙΜΕΈΌΗΒ. 
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